MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Formannskapet
Teams
22.06.2020
Tid: 16:00

Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til
møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no eller på telefon 52 85 74 21 / 19 / 22.
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale med sekretariatet.
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FORMANNSKAPET 15.06.20
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20/3510
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02.06.20
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KOMMUNAL GARANTI FOR EGENKAPITALKRAV PÅ 15%

78/20

20/2836
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SAKKYNDIGE I BARNEVERNET

79/20

20/3045
OVERSIKTSDOKUMENT FOLKEHELSE 2020

80/20

20/3378
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81/20

16/1518
SAKSFREMLEGG - PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR
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82/20

20/3505
REFERATLISTE - FORMANNSKAPET 22.06.20

83/20

20/3504
EVENTUELT - FORMANNSKAPET 22.06.20

MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Formannskapet
Møte i Teams
22.06.2020
Tid: 16:00

Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til
møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no eller på telefon 52 85 74 21 / 19 / 22.
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale med sekretariatet.

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

84/20

20/3512

Opplysninger som er unntatt taushetsplikt Offl.§13
fvl.§13.1
KJØP AV EIENDOM

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Siv Elisabeth Røksund Lie
20/3509
Sign:

Arkiv: 033
Dato:

Utvalg:

Formannskapet

22.06.2020

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 15.06.20

Forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte i formannskapet 15.06.20.

MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested: Ekstraordinært møte
Møtedato: 15.06.2020
Tid : Kl. 15:00 Funksjon

Navn

Parti

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Nilsen Jarle
Andersen Svanhild Irene L.
Jakobsen Veronika BB
Midtun Rune
Grindhaug Alf Magne
Grønningen Tor Asle
Hansen Odd Magne
Gaard Tor Kristian
Wisnæs Randi
Medhaug Jan Birger
Thorheim Helge
Endresen Einar R.
Levinsen Marianne Sol

AP
AP
AP
FRP
KRF
SP
SV
H
H
H
KL
FRP
SV

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

11

Referent:

Formannskapssekretær

Fremmøte

FORFALL

FORFALL

Midtun Rune
Hansen Odd Magne

Rådmann, stabssjef, budsjettsjef, kommunalsjef teknisk,
kommunalsjef helse- og omsorgs, kommunalsjef oppvekst- og
kultur og formannskapssekretær

Protokollen skal godkjennes i neste møte.

Saknr. 63/20
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN
25.05.2020
Behandling:
Protokollen ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet 25.05.20.
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Saknr. 64/20
BUDSJETTREGULERING: KONSEKVENSER AV KORONAUTBRUDDET
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Det gjøres følgende vedtak endringer i budsjettet for 2020
1A Bevilgningsoversikt
Rammetilskudd
Skatteinntekter
Netto bevilgninger til drift
Overført til investeringer
SUM 1A (skal være 0)

1
- 39 355 000
32 000 000
7 355 000
-

2B Bevilgninger - investering
P716 Biler og maskiner

3

-

1B Bevilgninger - drift (tjenesteområder)
1
01 Administrasjon
02 Barnehage
03 Skole
04 Kultur
05 Idrett
06 Livssyn
07 Helse
08 Omsorg
09 Sosial
10 Barnevern
11 Forvaltning
12 Nærmiljø
13 Bolig
14 Næring
15 Samferdsel
16 Brann og ulykkesvern
17 Vann, avløp og renovasjon
18 Økonomi
18 Korona-avsetning (del 9 i saken)
7 355 000
Sum 1B (skal være lik netto bevil. til drift i 1A 7 355 000
2A Bevilgningsoversikt - investering
Investeringer i varige driftsmidler
Kompensasjon for merverdiavgift
Overført fra drift
SUM 2A (skal være 0)

2

1

-

2
- 2 250 000
- 2 331 000
- 11 872 000
- 805 000
- 182 000
4 000
- 1 661 000
- 18 610 000
- 1 289 000
- 1 451 000
- 584 000
- 350 000
- 172 000
- 171 000
- 318 000
12 000
42 062 000
-

-

3
- 640 000
- 700 000
- 3 689 000
- 227 000
56 000
1 000
- 472 000
- 5 399 000
- 278 000
- 387 000
- 169 000
96 000
48 000
51 000
92 000
-

4

5

-

4
118 000
31 000
85 000
2 000
1 570 000
4 649 000

6

-

5
511 000
121 000
497 000
199 000
2 000
1 000
4 599 000
570 000
7 000

6

8 SUM
- 3 680 000 - 43 035 000
32 000 000
- 1 082 000
3 680 000
9 953 000
1 082 000
1 082 000
7

8 625 000
2 607 000
106 000
319 000

44 000
16 000
38 000
2 000

4 000
12 309 000 - 6 455 000 - 6 607 000 - 11 657 000 - 1 082 000
- 1 082 000
-

8 SUM
2 260 000 1 000
5 746 000
- 12 372 000
- 727 000
85 000
4 000
4 036 000
- 18 790 000
- 1 560 000
- 1 838 000
- 709 000
- 430 000
- 220 000
- 184 000
- 408 000
16 000
1 420 000 37 345 000
3 680 000
9 953 000
-

2

3

4

5

6

7
1 352 000
- 270 000
- 1 082 000
-

8 SUM
1 352 000
- 270 000
- 1 082 000

2

3

4

5

6

7
1 352 000

8 SUM
1 352 000

1
1

7

2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsetning til koronaeffekter. Bruk av midlene skal
dokumenteres, og det skal rapporteres til kommunestyre om bruken av midlene i 2.
tertialrapport.
3. Bruk av midler fra regjeringens tiltakspakke for aktivitet innen bygg- og anlegg disponeres i
tråd med tabell i saken.
I budsjettskjema 1A (Bevilgningsoversikt – drift) gjøres det følgende endringer:
Rammetilskudd økes med -18 700 000 kroner. (økt inntekt)
Sum bevilgninger drift økes med: 4 170 000 kroner
Overføring til investering økes med: 14 530 000 kroner

Side 3 av 15

I Budsjettskjema 1B (bevilgninger – drift) gjøres det følgende endringer:
03 Skole økes med 690 000 kroner (Sevland skole, Kolnes skole)
04 Kultur økes med 460 000 kroner (Visnes, Karmøy kulturhus)
12 Nærmiljø økes med 900 000 kroner (Bruer Bukkøy, Moksheimstien)
13 Bolig økes med 1 000 000 kroner (klimaskall komm. Boliger)
15 Samferdsel økes med 1 120 000 kroner (div. reasfaltering)
I budsjettskjema 2A (Bevilgningsoversikt – investering) gjøres følgende endringer:
Investeringer i varige driftsmidler end med 18 162 000 kroner
Kompensasjon for merverdigavgift økes med -3 632 000 kroner (økt inntekt)
Overført fra drift økes med -14 530 000 kroner (økt inntekt)
I budsjettskjema 2A (Bevilgningsoversikt – investering) gjøres følgende endringer:
Rammen for P501 Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg økes med 16 425 000 kr.
Nytt prosjekt «Samferdselsprosjekter Norheim» opprettes med ramme på 1 737 000 kr.
Budsjettjusteringen er med forbehold om at pakken vedtas på Stortinget.
4. Ordfører gis fullmakt til å hastebehandle eventuelle ytterligere tiltaksmidler for å stimulere
til aktivitet i bygg- og anleggssektoren, for å sikre at disse prosjektene kan komme raskt i
gang. Dette vil eventuelt bli lagt frem til orientering for kommunestyret ved første anledning
etter sommeren.

Saknr. 65/20
BUDSJETTOPPFØLGING DRIFT - 1. TERTIAL 2020
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Karmøy kommunestyre tar vedlagte budsjettoppfølging til orientering.
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Saknr. 66/20
BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 1. TERTIAL 2020
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Rådmannens budsjettoppfølging per 1. tertial 2020 tas til orientering
2. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 1: Endring av budsjettramme.
3. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 2: prosjekt som avsluttes.
4. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 3: Årsavhengig budsjettjustering
5. Oppdatert budsjettskjema 2A i tabell 4: Budsjettskjema 2A tas til orientering
6. Kommunestyre godkjenner nytt låneopptak for 2020, som følge av endringer i
forbindelse med budsjettoppfølging investering 1. tertial 2020.

Låneopptak 2020
Til finansiering av generelle investeringer:

kroner

137 089 000

Til finansiering av VAR-investeringer:

kroner

324 908 000

Til finansiering av startlån til videre utlån:

kroner

50 000 000

Sum låneopptak

kroner 511 997 000
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Vedtakspunkt 2. Endring av budsjettramme

Vedtakspunkt 3. Prosjekter som avsluttes
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Vedtakspunkt 4. Årsavhengig budsjettjustering
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Vedtakspunkt 5. Oppdatert budsjettskjema 2A per 1. tertial 2020

Saknr. 67/20
STARTLÅN - EKSTRA LÅNEMIDLER - TAPSFOND - PRIORITERINGER FOR 2020 OG
2021
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner ekstra låneopptak – startlån til videre tildeling for
vanskeligstilte på boligmarkedet – på kr 40 000 000,- for 2020.

Låneopptaket er hjemlet i Kommuneloven (KOML) § 14-17, som gir kommunene
adgang til å ta opp lån til videre utlån.

Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 2A Bevilgningsoversikt - investering:
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Bruk av lån endres med -40 000 000 kr (økt bruk av lån)
Videreutlån økes med 40 000 000 kr (økt utlån)

2. Behovet for å sette av ytterligere midler til tapsfond vurderes på nytt i forbindelse
med budsjett- og økonomiplan 2021-2024.

3. Søkere som har fått avslag på startlån på grunn av at kommunen var tomme for
startlånmidler, skal prioriteres både på ekstra midler i 2020 og på ordinært
låneopptak i 2021. Hastesaker knyttet til vanskeligstilte barnefamilier skal også
prioriteres.

Eventuelle restmidler etter disse prioriteringene kan tildeles nye søkere etter 1. april
2021.

Saknr. 68/20
PRINSIPPVEDTAK OM NYTT KULTURHUS
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret ser at det er behov og ønskelig med et moderne kulturhus med flere
funksjoner og mener det er riktig å gå videre med prosjektet.

2. Kommunestyret er kjent med de vedtatte finansielle måltall, og med de
investeringsprosjektene som allerede ligger inne i økonomiplan. Prosjekteringsmidler
må vurderes innarbeid i kommende budsjett og økonomplan.

Kommunestyret ber om sak innen sommeren 2021 hvor aktuelle tomter presenteres.
Tomtene skal være sentrumsnære og belyses i forhold til infrastruktur, beliggenhet,
tilkomst, parkering, eierforhold mv. Hovedfokus skal være på investerings- og
driftskostnader.
3. Utgiftene til å drifte et eventuelt nytt kulturhus må vurderes grundig og se på ulike
driftsmodeller.
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Saknr. 69/20
RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024
Behandling:
Wisnæs (H) ønsker at politiet skal gi en orientering til formannskapet i forbindelse med
rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vedtar rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024.

2. Finansieringen av de ulike tiltakene i planen innarbeides i økonomiplanen og
vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen for hvert enkelt år.

3. Rusmiddelpolitisk handlingsplan rulleres i 2024 og det gjennomføres medvirkning i
forkant av rulleringen.

Saknr. 70/20
MÅLFORM STANGALAND SKOLE
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt
Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar at rådgivende folkeavstemming gjennomføres oktober/
november 2020 i tråd med gjeldende smittevernregler. Politisk behandling om målform ved
Stangaland skole legges til første møteserie i 2021.
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Saknr. 71/20
OPPLAGSPLASS FOR SKIP - FOSEN
Behandling:
Saken ble behandlet som møtets siste sak.
Thorheim (KL) fremmet følgende tilleggsforslag:
Formannskapet ber utvalget som Formannskapet har etablert for å gå igjennom kommuneplanen i
inneværende periode, gjennom sitt arbeid om å drøfte nærmere opplagsplassene og ankringsplassene
for skip som vi har i dag i Karmøy kommune i dag.
Drøftingen skal bl.a. ta utgangspunkt i den nye Havne- og Farvannsloven som trådte i kraft pr
1.1.2020.
Gjennom drøftingen bes det vurdert hensiktsmessigheten ved dagens opplags- og ankringsplasser,
tilgang til landstrøm, miljøaspektet som er kommet inn i den nye Havne- og farvannsloven samt
hvilke regler skal gjelde for de opplags- og ankringsplasser som gjennom kommuneplanen skal være i
Karmøy kommune.
Votering:
Innstilling med tilleggspunkt fremsatt av Thorheim (KL) enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Karmøy formannskap konstaterer at Karmsund Havns opplagsområde ved Fosen er
godkjent i kommuneplanens arealdel, og at Karmsund Havn IKS er gitt myndighet
til å avgjøre søknader om opplag innenfor området.

2. Karmøy formannskap vil anmode om at Karmsund Havn IKS i samarbeid med
Haugaland Kraft Nett, legger betydelig ressurser inn i arbeidet for så snart som
mulig å etablere landstrøm til opplagsområdet.

3. Karmøy formannskap vil anmode Karmøy kommunes representanter i styrene for
Karmsund Havn og Haugaland Kraft om å gi sine bidrag til å sørge for at landstrøm
til opplagsområdet blir etablert.

4. Karmøy formannskap vil, med henvisning til de synspunkter som er fremmet av
beboere i nærområdet, be om at Karmsund Havn så langt det er forenlig med
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Karmsund Havns samfunnsoppdrag å avvente med å gi konkret tillatelse til opplag
inntil landstrøm er etablert.

5. Formannskapet ber utvalget som Formannskapet har etablert for å gå igjennom
kommuneplanen i inneværende periode, gjennom sitt arbeid om å drøfte nærmere
opplagsplassene og ankringsplassene for skip som vi har i dag i Karmøy kommune i
dag.
Drøftingen skal bl.a. ta utgangspunkt i den nye Havne- og Farvannsloven som
trådte i kraft pr 1.1.2020.
Gjennom drøftingen bes det vurdert hensiktsmessigheten ved dagens opplags- og
ankringsplasser, tilgang til landstrøm, miljøaspektet som er kommet inn i den nye
Havne- og farvannsloven samt hvilke regler skal gjelde for de opplags- og
ankringsplasser som gjennom kommuneplanen skal være i Karmøy kommune.

Saknr. 72/20
AKSON: HELHETLIG SAMHANDLING OG FELLES KOMMUNAL JOURNAL
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre støtter videre arbeid med tiltaket Akson, og signerer
intensjonserklæringen.
2. Det legges frem ny sak for kommunestyret før inngåelse av forpliktelsesavtale.
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Saknr. 73/20
REFERATLISTE - FORMANNSKAPET 15.06.20
Behandling:
Pkt. 1.
Thorheim (KL) og Levinsen (SV) var ikke til stede under starten av behandlingen.
Grindhaug (KRF) foreslo å ta saken opp til realitetsbehandling.
Saken tas enstemmig opp til realitetsbehandling.
Levinsen (SV) ble med i møtet.
Grindhaug (KRF) foreslo å innvilge 80.000 kr fra formannskapets disposisjonspost.
Formannskapet innvilger 80.000 kr til årets TV-aksjon NRK 2020, og belaster formannskapets
disposisjonspost.
Forslag fra Grinhaug (KRF) enstemmig vedtatt
Thorheim (KL) ble med i møtet.

Pkt. 2.
Wisnæs (H) foreslo å ta saken opp til realitetsbehandling.
Saken tas enstemmig opp til realitetsbehandling.
Wisnæs (H) og Nilsen (AP) foreslo å bidra med 20.000 kr fra formannskapets
disposisjonspost.
Formannskapet innvilger 20.000 kr til Allsang program på TVHaugaland, og belaster
formannskapets disposisjonspost.

Saken ble enstemmig tatt opp til realitetsbehandling.
Forslag framsatt av Wisnæs (H) og Nilsen (AP) enstemmig vedtatt.

Øvrige saker tatt til etterretning.
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Vedtak:
1. TV-AKSJONEN NRK WWF 2020- OPPFORDRING TIL BIDRAG
Formannskapet innvilger 80.000 kr til årets TV-aksjon NRK 2020, og belaster formannskapets
disposisjonspost.

2. SØKNAD OM STØTTE TIL ALLSANG PROGRAM PÅ TVHAUGALAND
Formannskapet innvilger 20.000 kr tilAllsang program på TVHaugaland, og belaster
formannskapets disposisjonspost.

3. PROTOKOLL KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG 13.05.20
Tatt til etterretning
4. FORELØPIG SVAR (KLAGESAK FV 47 ÅKRA SØR – VEAKROSSEN)– FYLKESMANNEN I
VESTLAND
Tatt til etterretning
5. REFERAT FRA MØER I STYRINGSGRUPPEN I SYKKELBYEN HAUGESUNDKARMØY 1.HALVÅR
Tatt til etterretning

Høringer:
A. HØRING AV UTVIKLINGSPLAN FOR ROGALAND – REGIONAL PLANSTRATEGI
2021-2024
Tatt til etterretning
B. HØRING – ENDRING I TRYGDEFUSJONSFORSKRIFTEN
Tatt til etterretning
C. HØRING – FORSLAG TIL MIDLERTIDIGE ENDRINGER I SMITTEVERNLOVEN OM
KARANENE VED NÆRKONTAKT MED BEKREFTET SMITTET PERSON OG
ISOLERING
Tatt til etterretning
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D. HØRING – FORSLAG OM Å GJØRE HTTPS SOM OBLIGATORISK STANDARD FOR
OFFENTLIG FORVALTNING
Tatt til etterretning
E. HØRING – NASJONAL VEILEDER FOR VANEDANNENDE LEGEMIDLER
Tatt til etterretning
F. HØRING OM STANDARD SKRIVESALÆR FOR VISSE BEGJÆRINGER OM
TVANGSFULLBYRDELSE ETTER TVANGFULLBYRDELSESLOVEN KAP 10 OG 13
Tatt til etterretning
G. HØRING – FORSLAG TIL REVIDERTE STATLIGE PLANRETNINGSLINJER FO
DIFFERENSIERT FORVALTNING AV STRANDSONEN LANDS SJØEN
Tatt til etterretning
H. HØRING – NOU 2020:6 – FRIE OG HEMMELIG VALG – NY VALGLOV
Tatt til etterretning
I.

KULTURHUSTORISKE LANDSKAP AV NASJONAL INTERESSE – ROGALAND
Tatt til etterretning

Saknr. 74/20
EVENTUELT - FORMANNSKAPET 15.06.20
Behandling:
Ingen ba om sak.
Vedtak:

Side 15 av 15

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Siv Elisabeth Røksund Lie
20/3510
Sign:

Arkiv: 033
Dato:

Utvalg:

Formannskapet

22.06.2020

OVERSENDELSESFORSLAG FRA MØTE I KOMMUNESTYRET 02.06.20

1. Oversendelsesforslag framsatt av Medhaug (H):
For å styrke eldres rettigheter og reell medvirkning i deres daglige situasjon, ber kommunestyret om sak
med gjennomgang og vurdering av vedtekter/retningslinjer for eldreråd, brukerråd for sykehjemmene og
retningslinjer for bruk av private møbler og bruk av fellesareal i sykehjem.
Vedtak:
Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.

2. Oversendelsesforslag framsatt av Medhaug (H):
Medhaug (H) fremmet følgende oversendelsesforslag:
For å legge ytterligere til rette for rådets arbeid og dermed styrke rådets påvirkning og innflytelse over
viktige forhold i det daglige som har betydning for dem, ber kommunestyret om at vedtekter, retningslinjer
og rutiner gjennomgås og at det fremmes sak for kommunestyret.
Vedtak:
Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.

3. Oversendelsesforslag framsatt av Ørpetvedt (FrP):
Kommunestyret ber om en utredning eller en sak om hva reiselivet genererer av arbeidsplasser og inntekter
i kommunen, økonomisk utbytte av interkommunalt samarbeid på området sett i forhold til kost og nytte.
Kommunestyret ønsker også en oversikt over hva som skal til for at kommunen skal bli mer attraktiv for
flere besøkende både med tanke på overnattingsmuligheter og turistattraksjoner.

Vedtak:
Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.

4. Oversendelsesforslag fremsatt av Levinsen (SV)
Det bes om at administrasjonen får til en bedre avfall håndtering rundt populære naturområder på Karmøy,
som offentlige badestrender og turismemagneter.
Vedtak:
Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Kristine Tveit
20/2836

Arkiv: F47 &13
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet

22.06.2020

HØRING - KOMPETANSE I BARNEVERNET, VARSLING TIL FORNÆRMEDE OG
ETTERLATTE, OG REGULERING AV BRUK AV SAKKYNDIGE I BARNEVERNET

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Karmøy formannskap vedtar å avgi følgende uttalelse til høringen «Krav til kompetanse og
veiledning i barnevernet»:
Karmøy kommune støtter intensjonen bak forslaget om kompetansekrav for tilsatte i
barnevernstjenesten som skal arbeide med nærmere bestemte kjerneoppgaver. Vi støtter også
at det legges opp til overgangsordning dersom ansatte ikke har den krevde kompetansen.
Den demografiske utviklingen fører til at kommunesektoren i årene som kommer vil få
generelle utfordringer knyttet til rekruttering. Muligheter for dispensasjon vil således kunne
vise seg å bli viktig for å sikre en stabil barneverntjeneste.
Pålagt veiledning av studenter kan i noen tilfeller være ressurskrevende. Karmøy kommune
legger imidlertid til grunn at både veileder og den som mottar veiledning vil få styrket sin
kompetanse, og at dette igjen vil bidra til kvalitetsforbedring i tjenesten. Vi er derfor positive
til dette forslaget.
Selv om forslagene hver for seg har begrensede økonomiske og administrative konsekvenser,
bør likevel de samlede effektene utredes nærmere slik at kommunenes merkostnader kan
kompenseres.
2. Karmøy formannskap vedtar å avgi følgende høringsuttalelse til høringen om «Regulering av
bruk av sakkyndige i barnevernet»:

Karmøy kommune vurderer at forslaget om at det skal kunne stilles krav til sakkyndiges
mandater, rapporter og egenerklæringer er fornuftig, og støtter dette.

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn
Barne- og familiedepartementet har sendt ut tre separate høringsnotater med forslag til endringer
i barnevernloven. Høringsnotatene inneholder hhv. forslag til krav om kompetanse og
veiledning i barnevernet, regler om varsling til fornærmede eller etterlatte, og regulering av bruk
av sakkyndige i barnevernet.
I møte 27. april, sak referatlista, ba formannskapet rådmannen om å lage forslag til
høringsuttalelse. Frist for uttalelse er 30. juni.
Departementet ber om at høringsnotatene behandles hver for seg, og at uttalelsen utformes slik at
det skilles tydelig mellom høringsnotatene. Nedenfor gis rådmannens forslag til eventuell
uttalelse til hvert av høringsnotatene.

Høringsnotat 1: Krav om kompetanse og veiledning i barnevernet
Utdrag fra høringsbrevet
I høringsnotatet foreslår departementet å lovfeste kompetansekrav både for tilsatte i det kommunale
barnevernet og i statlige, kommunale og private barneverninstitusjoner.
Når det gjelder det kommunale barnevernet foreslår departementet å stille krav om at tilsatte som skal
arbeide med noen nærmere bestemte kjerneoppgaver skal ha barnevernsfaglig eller annen relevant
mastergradsutdanning. Kravet foreslås å gjelde fra 2031. Forslaget omfatter også etablering av en egen
ordning for de som allerede er tilsatt i det kommunale barnevernet, eller som tilsettes i perioden før 2031.
Det foreslås at kompetansekravet også skal kunne oppfylles gjennom en kombinasjon av videreutdanning og
arbeidserfaring fra barnevernet. Det foreslås samtidig en ordning med dispensasjon og varig unntak i
tilfeller der kommunen ikke lykkes med å rekruttere kvalifiserte kandidater.
Høringsnotatet inneholder også et forslag om å lovfeste kommunenes og institusjonenes generelle ansvar for
veiledning av sine tilsatte. Videre foreslår departementet at både den kommunale barneverntjenesten og
Bufetat skal ha plikt til å tilby veiledet praksis til studenter dersom en høyskole eller et universitet ber om
det.
Rådmannens vurdering
Selv om rådmannen slutter seg til intensjonen i forslagene om veiledningsplikt og
kompetansekrav i høringsnotat nr. 1, ønsker rådmannen å signalisere en forventning om at
økonomiske og administrative konsekvenser vil bli utredet nærmere og kompensert.

Rådmannens forslag til uttalelse
Karmøy kommune støtter intensjonen bak forslaget om kompetansekrav for tilsatte i
barnevernstjenesten som skal arbeide med nærmere bestemte kjerneoppgaver. Vi støtter også at
det legges opp til overgangsordning dersom ansatte ikke har den krevde kompetansen. Den
demografiske utviklingen fører til at kommunesektoren i årene som kommer vil få generelle
utfordringer knyttet til rekruttering. Muligheter for dispensasjon vil således kunne vise seg å bli
viktig for å sikre en stabil barneverntjeneste.
Pålagt veiledning av studenter kan i noen tilfeller være ressurskrevende. Karmøy kommune
legger imidlertid til grunn at både veileder og den som mottar veiledning vil få styrket sin
kompetanse, og at dette igjen vil bidra til kvalitetsforbedring i tjenesten. Vi er derfor positive til
dette forslaget.
Selv om forslagene hver for seg har begrensede økonomiske og administrative konsekvenser, bør
likevel de samlede effektene utredes nærmere slik at kommunenes merkostnader kan
kompenseres.

Høringsnotat 2: Regler om varsling til fornærmede eller etterlatte
Utdrag fra høringsnotatet
Straffegjennomføringsloven og psykisk helsevernloven inneholder bestemmelser om varsling av fornærmede
eller etterlatte når domfelte får oppholde seg utenfor fengsel eller psykiatrisk institusjon. Formålet med
varslingsreglene er at fornærmede eller etterlatte skal være forberedt på at de kan påtreffe domfelte. Det
finnes ikke tilsvarende varslingsregler for de tilfeller hvor lovbryteren er under den kriminelle lavalder og
som følge av den kriminelle handlingen er plassert i en barnevernsinstitusjon med hjemmel i
barnevernloven. Det har blitt reist spørsmål om mulighet for innføring av slike varslingsregler.
De opplysningene det er aktuelt å formidle til fornærmede eller etterlatte, er underlagt lovbestemt
taushetsplikt. Dagens regelverk er til hinder for at slike opplysninger gis til fornærmede eller etterlatte.
Dette reiser en del særlige problemstillinger, spesielt sett opp mot hensynet til barnet beste og barnevernets
rolle.
Eventuelle varslingsregler bør etter departementets syn være et resultat av en avveining mellom
fornærmede eller etterlattes behov for informasjon og ungdommens behov for respekt for sitt privatliv. Det
må vektlegges at det ikke skal innføres varslingsregler som er mer inngripende overfor barnet enn det som
er strengt nødvendig for i rimelig grad å ivareta fornærmede eller etterlattes behov. Eventuelle
varslingsregler må være i tråd med våre internasjonale menneskerettslige forpliktelser. Det inngrepet som
varsling utgjør i ungdommens privatliv, må være forholdsmessig vurdert opp mot fornærmede eller
etterlattes behov for begrenset informasjon, jf. EMK art. 8. Departementet har i dette høringsnotatet skissert
hvordan eventuelle varslingsregler kan se ut, og mener at disse er i tråd med våre menneskerettslige
forpliktelser.
Viktige hensyn trekker i ulike retninger når det gjelder varsling av fornærmede eller etterlatte.
Departementet har derfor foreløpig ikke konkludert i spørsmålet om det bør innføres varslingsregler i
barnevernloven. Avveiningen av de ulike hensynene i saken, tilsier etter departementets mening av det er
mulig å innføre unntak fra taushetsplikten, slik at barnevernet kan gi fornærmede eller etterlatte begrenset

informasjon om ungdom som er plassert i barnevernsinstitusjon som følge av alvorlig kriminalitet.
Departementet ber om høringsinstansenes syn på dette.
Rådmannens vurdering
Rådmannen oppfatter at problemstillingen i høringsnotat nr. 2. gjelder svært tunge faglige
vurderinger hvor departementet har vanskelig for å konkludere. Rådmannen vurderer det som
vanskelig for Karmøy kommune å gi noen innspill til dette, og tilrår at det ikke gis uttalelse til
denne høringen.
Rådmannens forslag til uttalelse

Karmøy kommune avgir ikke høringsuttalelse til høringsnotat nr. 2.

Høringsnotat 3: Regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet
Utdrag fra høringsbrevet
I en del barnevernssaker benytter barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen eksterne sakkyndige.
Hensikten er å få et godt faglig grunnlag for de beslutninger som tas. De fleste sakkyndige i
barnevernssaker er utdannet psykologer, men de kan også ha en annen fagbakgrunn.
Når det innhentes sakkyndige rapporter, kan disse bli en sentral del av avgjørelsesgrunnlaget. Derfor er det
særdeles viktig at bidrag fra sakkyndige holder en god faglig standard. Det er ønskelig med en regulering
som kan styrke det formelle rammeverket rundt sakkyndigoppdraget for å heve kvaliteten og styrke tilliten
til det sakkyndige arbeidet og til avgjørelsesorganenes beslutninger.
I høringsnotatet foreslår departementet å gi en forskriftshjemmel om at det kan gis bestemmelser om krav til
sakkyndiges mandater, rapporter og egenerklæringer.
Nærmere forskriftsbestemmelser vil bli utarbeidet senere, og vil sendes på alminnelig høring.
Rådmannens vurdering
Rådmannen oppfatter at forslaget om å åpne opp for at det kan stilles krav til sakkyndiges
mandater, rapporter og egenerklæringer virker fornuftig. Rådmannen tilrår at Karmøy kommune
avgir positiv uttalelse til høringsnotat nr. 3.
Rådmannens forslag til uttalelse

Karmøy kommune vurderer at forslaget om at det skal kunne stilles krav til sakkyndiges
mandater, rapporter og egenerklæringer er fornuftig, og støtter dette.

Rådmannens tilråding
Rådmannen tilrår at formannskapet avgir høringsuttalelse til høringsnotat nr. 1 og nr. 3 i tråd
med forslag til vedtak.
Rådmannen i Karmøy, 02.06.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
Høringsbrev fra Barne- og familiedepartementet av 30.03.2020 med de aktuelle høringsnotater
vedlagt.
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Høring av forslag til endringer i barnevernloven: Kompetanse, varsling til
fornærmede eller etterlatte og regulering av bruk av sakkyndige i
barnevernet
Barne- og familiedepartementet sender med dette tre separate høringsnotater med forslag til
endringer i barnevernloven på høring. Høringsnotatene inneholder forslag til krav om
kompetanse og veiledning i barnevernet, regler om varsling til fornærmede eller etterlatte, og
regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet.
Departementet ber høringsinstansene om å behandle høringsnotatene hver for seg, og at
uttalelsen utformes slik at det skilles tydelig mellom høringsnotatene.
1. Høringsnotatet om kompetanse i barnevernet
Kompetansestrategien for det kommunale barnevernet ble lagt frem høsten 2017. I
strategien ble det varslet at tydeligere krav til kompetanse og videreutvikling av utdanningene
som leder til arbeid i barnevernet skulle utredes. Som del av kompetansestrategien fikk
Bufdir i oppdrag å utrede kompetansehevende tiltak i barnevernet, herunder alternative
modeller for kompetansekrav, autorisasjon og innretting av masterutdanninger rettet mot
arbeid i barnevernet. Direktoratets anbefalinger ble lagt frem i oktober 2019, og har vært en
viktig bakgrunn for forslagene i høringsnotatet.
Høringsnotatet inneholder blant annet følgende forslag:
Kompetansekrav
I høringsnotatet foreslår departementet å lovfeste kompetansekrav både for tilsatte i det
kommunale barnevernet og i statlige, kommunale og private barneverninstitusjoner.
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Når det gjelder det kommunale barnevernet foreslår departementet å stille krav om at tilsatte
som skal arbeide med noen nærmere bestemte kjerneoppgaver skal ha barnevernsfaglig
eller annen relevant mastergradsutdanning. Kravet foreslås å gjelde fra 2031. Forslaget
omfatter også etablering av en egen ordning for de som allerede er tilsatt i det kommunale
barnevernet, eller som tilsettes i perioden før 2031. Det foreslås at kompetansekravet også
skal kunne oppfylles gjennom en kombinasjon av videreutdanning og arbeidserfaring fra
barnevernet. Det foreslås samtidig en ordning med dispensasjon og varig unntak i tilfeller der
kommunen ikke lykkes med å rekruttere kvalifiserte kandidater.
Når det gjelder barneverninstitusjonene foreslår departementet at fagpersonell som ansettes
i en barneverninstitusjon skal ha relevant bachelorutdanning. Det foreslås samtidig at ledere
og stedfortredende ledere i institusjonene skal ha barnevernsfaglig eller annen relevant
mastergradsutdanning. Departementet foreslår også å flytte krav til bemanning og
kompetanse i barneverninstitusjoner fra kvalitetsforskriften og inn i barnevernloven.
Veiledning av tilsatte og plikt til å tilby veiledet praksis til studenter
Høringsnotatet inneholder også et forslag om å lovfeste kommunenes og institusjonenes
generelle ansvar for veiledning av sine tilsatte. Videre foreslår departementet at både den
kommunale barneverntjenesten og Bufetat skal ha plikt til å tilby veiledet praksis til studenter
dersom en høyskole eller et universitet ber om det.
2. Spørsmål om innføring av varslingsregler i barnevernloven
Det har blitt reist spørsmål om mulighet for innføring av varslingsregler i barnevernloven for å
kunne informere fornærmede eller etterlatte om hva som skjer når et barn under 15 år begår
en kriminell handling og ivaretas av barnevernet. De opplysningene det er aktuelt å formidle
til fornærmede eller etterlatte, er etter dagens regelverk underlagt lovbestemt taushetsplikt.
Innføring av varslingsregler i barnevernloven reiser en del særlige problemstillinger, spesielt
sett opp mot hensynet til barnets beste og barnevernets rolle.
1. mars 2019 fikk departementet overlevert en utredning fra advokatkollegiet Kindem & Co.
Utredningen var laget på oppdrag fra departementet, og skulle besvare om det bør gis regler
om varsling fra barneverntjenesten når mindreårige lovbrytere forlater en
barneverninstitusjon og på nytt er hjemme som deltakere i lokalsamfunnet. Utredningen
følger som vedlegg til høringsnotatet.
Departementet har vurdert om det bør innføres regler som åpner for informasjon fra
barnevernet til fornærmede eller etterlatte når en person under 15 år har begått et alvorlig
lovbrudd og er plassert i barneverninstitusjon. Departementet sender på høring spørsmålet
om det bør innføres slike varslingsregler, men har ikke tatt endelig stilling til dette.
Departementet har likevel skissert en løsning til hvordan slike regler kan utformes. Det
skisserte forslaget er utformet etter ordningen med varsel til fornærmede eller etterlatte i
strafferettspleien.
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Ifølge det skisserte forslaget kan det gis informasjon om at en ungdom er plassert i
barneverninstitusjon når det vil kunne ha betydning for fornærmede eller etterlatte. I
vurderingen av om det vil kunne ha betydning, bør det særlig legges vekt på den kriminelle
handlingens alvorlighetsgrad. På samme vilkår kan det gis informasjon om visse typer fravær
fra institusjonen, når det vurderes som sannsynlig at ungdommen og fornærmede eller
etterlatte kan påtreffe hverandre. Det bør likevel ikke gis informasjon hvis det vil være fare for
ungdommens egen sikkerhet.
Departementet legger i det skisserte forslaget opp til at fylkesnemnda for barnevern og
sosiale saker i forbindelse med spørsmål om plassering av ungdommen i
barneverninstitusjon, også skal vurdere om lovbruddet er av en slik alvorlig art at
varslingsreglene kommer til anvendelse. Dersom varsling blir aktuelt, foreslås det at
barneverninstitusjonen gir fornærmede eller etterlatte informasjon om plasseringen. Det
foreslås videre at under institusjonsoppholdet skal institusjonens leder vurdere om
fornærmede eller etterlatte skal få varsel om at ungdommen vil kunne påtreffes ved visse
typer fravær. Informasjonen til fornærmede eller etterlatte bør begrenses til et minimum for å
ivareta ungdommens sikkerhet og rett til personvern.
3. Regulering av bruk av sakkyndige i barnevernssaker
I en del barnevernssaker benytter barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen eksterne
sakkyndige. Hensikten er å få et godt faglig grunnlag for de beslutninger som tas. De fleste
sakkyndige i barnevernssaker er utdannet psykologer, men de kan også ha en annen
fagbakgrunn.
Når det innhentes sakkyndige rapporter, kan disse bli en sentral del av
avgjørelsesgrunnlaget. Derfor er det særdeles viktig at bidrag fra sakkyndige holder en god
faglig standard. Det er ønskelig med en regulering som kan styrke det formelle rammeverket
rundt sakkyndigoppdraget for å heve kvaliteten og styrke tilliten til det sakkyndige arbeidet og
til avgjørelsesorganenes beslutninger.
I høringsnotatet foreslår departementet å gi en forskriftshjemmel om at det kan gis
bestemmelser om krav til sakkyndiges mandater, rapporter og egenerklæringer.
Nærmere forskriftsbestemmelser vil bli utarbeidet senere, og vil sendes på alminnelig høring.
Høringsfrist og innsending av høringsuttalelse
Høringsfristen er 30. juni 2020. Høringsinstanser som har behov for lengre høringsfrist, bes
be om det innen høringsfristen. Anmodninger om forlenget høringsfrist vil bli imøtekommet
så langt det er forenelig med departementets videre arbeid med saken. Høringsnotatene er
også å finne på departementets nettside. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på
departementets nettside på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar"
(grønn knapp) lenger ned på siden.
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Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om
saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen.
Eventuelle spørsmål knyttet til høringsnotatene kan rettes til:
Kompetanse i barnevernet: Christian Henningsen, telefon 22 24 24 14 eller epost
cfh@bfd.dep.no.
Varsling til fornærmede eller etterlatte: Margrethe Hannevik Harestad, telefon 22 24 25 49
eller e-post mha@bfd.dep.no.
Regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet: Ragnhild Gjersøyen, telefon 22 24 26 41
eller epost rab@bfd.dep.no.

Videre oppfølgning
Forslag til ny barnevernslov ble sendt på høring våren 2019. Departementet er i ferd med å
vurdere de innspillene som har kommet under høringen, og det tas sikte på å fremme en
lovproposisjon med forslag til ny barnevernslov for Stortinget våren 2021. Oppfølgningen av
de forslagene som nå sendes på høring vil inngå i arbeidet med ny barnevernslov.
Med hilsen

Erik Bolstad Pettersen (e.f.)
Ekspedisjonssjef

5 vedlegg
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Mette K. Solum
Avdelingsdirektør

Alle landets kommuner
Alle landets fylkesmenn
Alle landets fylkeskommuner
Longyearbyen lokalstyre
Arbeids- og sosialdepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Utenriksdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barnesakkyndig kommisjon (BSK)
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bufetat, region Midt- Norge
Bufetat, region Nord
Bufetat, region Sør
Bufetat, region Vest
Bufetat, region Øst
Barneombudet
Datatilsynet
Diakonhjemmet Høgskole
Domstoladministrasjonen
Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet
Helseregionene (5)
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen på Vestlandet
Høgskolen i Sørøst-Norge
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kompetanse Norge
Kriminalomsorgsdirektoratet
Krisesentersekretariatet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nord universitet
Norges forskningsråd (NFR)
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

Norsk Senter for Barneforskning (NOSEB)
Norsk senter for menneskerettigheter
OsloMet - storbyuniversitetet
Pasient- og brukerombudene
Politidirektoratet
Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU)
Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP)
Regjeringsadvokaten
Samisk høgskole
Sekretariatet for konfliktrådene
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Statens barnehus Bergen
Statens barnehus Bodø
Statens barnehus Hamar
Statens barnehus Kristiansand
Statens barnehus Moss
Statens barnehus Oslo
Statens barnehus Sandefjord
Statens barnehus Stavanger
Statens barnehus Trondheim
Statens barnehus Tromsø
Statens barnehus Ålesund
Statens helsetilsyn
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens sivilrettsforvaltning
Statistisk sentralbyrå
Sysselmannen på Svalbard
Trygderetten
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet
VID vitenskapelige høgskole
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudsmannen
Abelia
Akademikerne
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen Spekter

BAR - Barn av rusmisbrukere
Batteriet Oslo
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Den norske jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Elevorganisasjonen
Fagforbundet
Familiekanalen
Fellesorganisasjonen
Forandringsfabrikken
Foreldreutvalget for barnehager
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Foreningen Romanifolkets Kystkultur (FRK)
Frelsesarmeen
Forum for Barnekonvensjonen
Hovedorganisasjonen Virke
Ideelt barnevernsforum
Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)
Juridisk rådgivning for kvinner
Juss-Buss – Juss-studentenes rettsinformasjon
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens bymisjon
Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB)
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Kristne friskolers forbund
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsgruppen av helsesøstre
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsorganisasjonen for romanifolket
Lærernes yrkesforbund
Mental helse ungdom
MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Røde Kors
Norges Røde Kors Ungdom
Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)
Norsk barnevernsamband
Norsk Folkehjelp
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk Innvandrerforum
Norsk lektorlag
Norsk montesorriforbund
Norsk Psykologforening
Norsk sykepleierforbund

Norsk tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske fag- og friskolers landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Organisasjonene for barnevernsforeldre (OBF)
Organisasjonen for private barneverntiltak (OPB)
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
Press – Redd Barna Ungdom
Private barnehagers landsforbund
Redd Barna
Rådet for psykisk helse
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
SOS-barnebyer
Steinerskoleforbundet
Stendi
Stiftelsen barnas rettigheter
Stiftelsen Fontene
Stiftelsen Kirkens familievern
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
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Mer kunnskap – bedre barnevern
Hovedinnholdet i høringsnotatet
Barnevernets viktigste ressurs er motivasjonen og kunnskapen til de som jobber i tjenestene.
De tilsatte i det kommunale og statlige barnevernet har en svært viktig og krevende jobb. De
skal ta vare på noen av de mest sårbare i samfunnet. Barnevernets arbeid består ofte i å
håndtere vanskelige dilemmaer og ta avgjørelser som gjør en forskjell i både barn og
familiers liv. De faktiske forholdene i sakene kan være krevende å tolke. Dette stiller høye
krav til den enkeltes kompetanse og skjønnsutøvelse.
Formålet med forslagene i dette høringsnotatet er å møte flere av utfordringene som er
avdekket i barnevernet. Barnevernet utøver offentlig myndighet som kan være av svært
inngripende karakter. Samtidig er barnevernssaker ofte kompliserte, og feil og mangler i
tjenestetilbudet kan få store og uopprettelige konsekvenser for dem det gjelder. Alvoret og
kompleksiteten i barnevernets arbeid kommer blant annet til uttrykk i de sakene der det er
påstått brudd på Norges internasjonale menneskerettslige forpliktelser. Tilsyn med
barnevernet tyder på at både kommunene og det statlige barnevernet har utfordringer med å
tilby tjenester med god nok kvalitet til de barna og familiene som trenger hjelp. Flere
kartlegginger viser også at mange tilsatte etterspør mer kunnskap.
Utfordringene har flere årsaker. Det betyr også at det er behov for innsats på flere områder
for å styrke kvaliteten i barnevernet. Dette høringsnotatet tar for seg kompetanse som ett
virkemiddel for å møte utfordringene. Vi legger vekt på at faglig kunnskap, praktiske
ferdigheter, erfaring og veiledning er viktig for at barnevernet skal kunne løse sitt
samfunnsoppdrag. Barn og familier som er i en vanskelig livssituasjon må møte fagmiljøer
med høy kompetanse og høy grad av legitimitet. Dette er avgjørende, både for at
befolkningen skal ha tillit til barnevernet og for at barn og familier skal få den hjelpen de
trenger.
Departementet foreslår i dette høringsnotatet en rekke tiltak for å styrke kompetansen i
tjenestene og gjøre barnevernet til et bedre og mer attraktivt arbeidsted. Den overordnede
målsettingen med endringer i barnevernet er at barn og familier skal få rett hjelp til rett tid.
Dette forutsetter at barnevernet yter tjenester av høy kvalitet. Mer kunnskap og faglig støtte
skal gi de tilsatte bedre forutsetninger for å løse sine oppgaver og stå i krevende saker.
Høyere krav til kompetanse kan også styrke anseelsen fra omgivelsene, statusen til
barnevernet, innholdet i utdanningene og mulighetene barnevernstjenestene og
institusjonene har for å tiltrekke seg nye kompetente fagpersoner, og holde på disse.
Høringsnotatet inneholder følgende forslag til endringer i barnevernloven:
- Det skal fra 2031 stilles krav om barnevernsfaglig eller annen relevant
mastergradsutdanning til tilsatte i det kommunale barnevernet med lederfunksjoner,
utredningsoppgaver og vedtaksmyndighet.
-

Det etableres en egen ordning for de som allerede er tilsatt i det kommunale
barnevernet, eller som tilsettes i perioden før 2031, der kompetansekravet kan
oppfylles gjennom videreutdanning og minst fire års arbeidserfaring fra barnevernet.

-

Det gis etter 2031 mulighet for dispensasjon fra kravet om mastergrad hvis
kommuner ikke lykkes med å rekruttere kvalifiserte kandidater, forutsatt at den
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nytilsatte får systematisk veiledning det første arbeidsåret og tar videreutdanning
innen tre år.
-

Kommunenes og barnevernsinstitusjonenes generelle ansvar for veiledning av de
tilsatte blir presisert i barnevernloven.

-

Det skal fra 2031 stilles krav om barnevernsfaglig eller annen relevant
mastergradsutdanning for ledere og stedfortredere i barnevernsinstitusjonene. For de
som er tilsatt eller tilsettes som ledere eller stedfortredere før 2031 kan
kompetansekravet oppfylles gjennom videreutdanning.

-

Det stilles krav om at øvrige tilsatte i barnevernsinstitusjonene som hovedregel skal
ha relevant bachelorutdanning. Kompetansekravet skal gjelde for nytilsettinger, og
ikke for de som allerede jobber i institusjonene.

-

Dagens krav til bemanning og kompetanse i barneverninstitusjoner, samt
institusjonenes plikt til faglig veiledning og opplæring flyttes fra kvalitetsforskriften og
inn i barnevernloven.

-

Det stilles krav om at det kommunale barnevernet og Barne-, ungdoms- og
familieetaten (Bufetat) skal tilby veiledet praksis til studenter dersom høyskoler og
universiteter ber om det.

De foreslåtte lovkravene kombineres med tiltak for å videreutvikle utdanningene som er mest
relevante for arbeid i barnevernet:
- Det er satt i gang arbeid med å utvikle nasjonale retningslinjer for læringsutbytte i
barnevernsfaglige masterutdanninger, der det særlig skal legges vekt på utvikling av
analytisk kompetanse og kliniske ferdigheter.
-

Studiekapasiteten ved barnevernsfaglige masterutdanninger skal vurderes i dialog
med utdanningsinstitusjonene, med sikte på å tilpasse antallet studieplasser til
tjenestenes behov for kvalifisert arbeidskraft.

-

Tilbudet om barnevernsfaglige videreutdanninger er styrket, slik at de som allerede er
tilsatt i barnevernet skal kunne tilegne seg kompetanse på masternivå.

Høringsinstansene inviteres til å gi tilbakemelding på de konkrete forslagene i dette
høringsnotatet, men også til å komme med vurderinger av alternative tiltak som kan bidra til
å heve kvaliteten i barnevernets faglige skjønnsutøvelse og beslutningsprosesser.

Behovet for endringer
Utfordringer i barnevernet
Forslagene i dette høringsnotatet skal bidra til å løse utfordringer som berører
arbeidshverdagen, oppgaveløsningen og arbeidsprosessene i barnevernet. Dette omfatter
forhold ved barnevernets saksbehandling, utredninger, tiltaksarbeid og omdømme.
Svikt og kvalitetsmangler i utførelsen av barnevernets kjerneoppgaver
Sammenlignet med mange andre land har Norge et godt utbygd barnevern, og det er stor
oppmerksomhet om barns rettigheter og barns behov. Det har vært en positiv utvikling i
barnevernet de senere årene blant annet ved at flere barn får hjelp. Rapportering fra
kommunene viser forbedringer i oppfyllelsen av lovkrav. Selv om det utøves mye godt
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arbeid, er det fortsatt store kvalitetsforskjeller mellom kommunene. Tilsyn tyder på at
omfanget av feil og uforsvarlig praksis er for høyt i mange kommuner.1 Forskning har vist stor
variasjon mellom tjenester i hvorvidt bekymringsmeldinger blir undersøkt videre eller
henlagt,2 og at undersøkelsesarbeidet ofte er lite planmessig.3 Barnevernsfaglige vurderinger
dokumenteres i mange tilfeller ikke godt nok, noe som vanskeliggjør etterprøving av
vedtakene. Svakheter i barnevernets dokumentasjon fører også til at viktig informasjon
glipper, eller ikke blir vurdert, slik at tiltakene i for liten grad blir tilpasset alvorlighetsgraden i
sakene og de behovene barna har.4 Resultatet er at mange barn og familier ikke får den
hjelpen de trenger.
Kompetanseutfordringer
Barnevernet er satt til å løse noen av de aller mest krevende sakene vi har i velferdsstaten,
og utøver høy grad av myndighetsutøvelse. Ulike hensyn må ofte vektes mot hverandre, og
rommet for faglig skjønn er stort. Barnevernet må forstå situasjonen familiene er i og kunne
foreta vurderinger av barnets beste. I tillegg til å være faglig komplekst, kan arbeid i
barnevernet også være følelsesmessig krevende. De tilsatte kommer tett på barn som er i en
svært sårbar livssituasjon og må håndtere saker med høyt konfliktnivå.
Kompetansebehovet i barnevernet har vært mye diskutert de siste tiårene, og er beskrevet i
flere forskningsrapporter, offentlige utredninger og meldinger.5
Det formelle utdanningsnivået i barnevernet er lavt, både sammenlignet med barnevernet i
andre nordiske land,6 og med andre yrkesgrupper som barnevernet regelmessig
samarbeider med, som psykologer, lærere og advokater. Utdanningene som leder til arbeid i
barnevernet har videre blitt kritisert for å være for lite praksisrelevante. Bare 35 prosent av de
tilsatte mener at deres grunnutdanning ga dem et godt grunnlag for å arbeide i
barnevernstjenesten.7 Det er også færre ordninger som skal sørge for en god overgang fra
1

Se blant annet Statens helsetilsyn (2019). Gjennomgang av 106 barnevernssaker om akuttiltak eller

omsorgsovertakelse, Statens helsetilsyn (2017). Bekymring i skuffen - Oppsummering av
landsomfattende tilsyn i 2015 og 2016 med barnevernets arbeid med meldinger og tilbakemelding til
den som har meldt, NOU 2017: 12: Svikt og svik. Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for
vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Statens helsetilsyn (2015) Bare en ekstra tallerken på
bordet? - Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med
oppfølging av barn som bor i fosterhjem
2

Lauritzen, C. m. fl. (2019). Barnevernets undersøkelsesarbeid - fra bekymring til beslutning.

Delrapport 3. Meldinger til barnevernet. RKBU Nord
3

Christiansen, Ø m. fl. (2019). Barnevernets undersøkelsesarbeid - fra bekymring til beslutning.

Delrapport 4. Når barnevernet undersøker. RKBU Nord
4

Statens helsetilsyn (2019). Det å reise vasker øynene. Gjennomgang av 106 barnevernssaker

5

Se Oterholm (2016). Kompetanse til arbeid i barneverntjenesten – ulike aktørers synspunkt.

Tidsskriftet Norges barnevern 03-04/2016 (Vol. 93)
6

Sverige og Danmark har kun ett halvt år lengre utdanning enn Norge, mens Island og Finland (som

hovedregel) har femårig utdanning for arbeid i barnevernet. Flere av disse landene har også formelle
kompetansekrav og autorisasjonsordning som omfatter sosialarbeidere.
7 Røsdal, T. m.fl. (2017). Kompetanse i den kommunale barneverntjenesten. Kompetansekartlegging
og gjennomgang av relevante utdanninger. NIFU-rapport 2017: 28
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utdanning til yrkesliv. Mange nyutdannede begynner i barnevernet uten å ha hatt tilstrekkelig
praksisopplæring gjennom utdanningen. Mangel på systematisk veiledning og opplæring i
tjenestene kan også bidra til at nytilsatte er dårlig forberedt på de oppgavene som venter i
tjenesten.
Mange tilsatte mener selv at de ikke har nok kompetanse til å utøve sentrale kjerneoppgaver
i yrket. I en undersøkelse foretatt av NIFU vises det til at 21 prosent sier de i liten eller i noen
grad kan identifisere omsorgssvikt og vurdere konsekvenser for det enkelte barn. 66 prosent
sier de i liten eller noen grad har kompetanse til å vurdere omsorg hos foreldre med annen
sosial, kulturell eller erfaringsmessig bakgrunn. 29 prosent sier de i liten grad eller noen grad
har kompetanse til å være bevisst på, og jobbe for å unngå, ulike former for feilslutninger i
arbeidet.8
I en ny rapport fra Barneombudet pekes det også på behovet for å styrke den analytiske
kompetansen i barnevernstjenestene. Det vises til stor variasjon i hvordan informasjon blir
systematisert og analysert, og at det i mange tilfeller mangler en grundig vurdering av barnas
behov og hvilken hjelp barna trenger.9 Tilsvarende funn blir fremhevet av et utvalg som har
gjennomgått 10 enkeltsaker i Bergen kommune. Utvalget hevder at vurderingene av faktiske
opplysninger er mangelfulle, og at undersøkelsesrapportene i sakene som utvalget
gjennomgikk har konklusjoner som ikke var godt begrunnet.10
Høy arbeidsbelastning og turnover i det kommunale barnevernet
Mangel på kapasitet og høy turnover kan også være viktige årsaker til svikt i
barnevernstjenestene. I en undersøkelse fra 2019 oppga de tilsatte mangel på ressurser
som den viktigste årsaken til at tjenestetilbudet ikke er i tråd med forsvarlighetskravet.
Undersøkelsen viste at 40 prosent av de tilsatte i det kommunale barnevernet kun har vært
ansatt i tre år eller mindre.11 En annen undersøkelse gjennomført i 2017 viser at nærmere én
av fem tilsatte sluttet i løpet av året (av andre årsaker enn naturlig avgang). Turnoveren var
særlig høy i små barnevernstjenester, hvor nær én av tre sluttet i løpet av det siste året. Stor
arbeidsbelastning og lav lønn ble oppgitt som de antatt viktigste årsakene til avgang fra
stillinger.12
Hyppig utskiftning av personell gjør at barn og unge stadig må forholde seg til nye voksne,
og det er vanskelig å bygge og vedlikeholde kompetanse over tid. I små barnevernstjenester
kan det være en særlig utfordring å bygge opp og opprettholde kompetanse knyttet til
arbeidsoppgaver som inntreffer sjelden, som akuttplasseringer og omsorgsovertakelser. Høy
turnover øker risikoen for at tilsatte stadig må utføre oppgaver for første gang og ikke bygger
seg opp nødvendig erfaring.
8
9

Ibid.
Barneombudet (2020). Rapport om barn som bor på barnevernsinstitusjon – 2020. "De tror vi er

shitkids"
10

Utvalg for gjennomgang av barnevernssaker i Bergen kommune (2020). Det kan høres ut som en

bagatell, men ikke for meg da. Gjennomgang av ti særlig konfliktfylte barnevernssaker i Bergen
kommune
11 Slettebø, T., m.fl. (2019). Godt nok barnevern? Forståelser av forsvarlighetskravet og internkontroll i
den kommunale barneverntjenesten. VID-rapport 2019/3
12

Røsdal, T. m.fl. (2017). Kompetanse i den kommunale barneverntjenesten. Kompetansekartlegging

og gjennomgang av relevante utdanninger. NIFU-rapport 2017: 28
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Nye tall fra SSB kan tyde på det er lavest turnover blant barnevernspedagoger og
sosionomer, som har en utdanning som er spesielt rettet mot arbeid i barnevernet eller
lignende tjenester, mens den er høyere blant psykologer og jurister.13
Utfordringer med legitimitet og tillit
Avgjørelser som fattes i barnevernet kan vekke sterke følelser og reaksjoner hos både barn
og voksne. Barnevernet vil alltid måtte regne med å bli kritisert. I en undersøkelse av
befolkningens tillit til norske institusjoner svarer seks av ti at de har tillit til barnevernet. 28
prosent svarer imidlertid at de har liten eller ingen tillit til barnevernet, noe som betyr at
befolkningens tillit er vesentlig lavere til barnevernet enn til politi, helsevesen, barnehage
eller skole. 23 prosent av befolkningen svarer at de har et dårlig inntrykk av barnevernet, og
blant disse svarer om lag en tredjedel at de ikke ville meldt fra til barnevernet dersom de var
bekymret for om et barn ble utsatt for omsorgssvikt.14
Norsk barnevern blir også utsatt for internasjonal kritikk. Den Europeiske
menneskerettighetsdomstolen (EMD) har besluttet å behandle flere barnevernsklager.15
Denne type saker kan bidra til å svekke legitimiteten og tilliten til barnevernet ytterligere.
Utfordringer i institusjonstilbudet
En rekke tilsyn og gjennomganger de siste årene har avdekket kvalitetsutfordringer i
institusjonstilbudet. Det er blant annet vist til at tilsatte i barnevernsinstitusjoner pålegges
oppgaver de ikke har tilstrekkelig kompetanse til å håndtere på en god nok måte.
En gjennomgang av barnevernsinstitusjoner, utført av Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet (Bufdir) i 2018, fant utfordringer med svak ledelse, sviktende internkontroll,
mangelfull kompetanse og opplæring, og manglende implementering av institusjonsplaner.16
I 2018 gjennomførte fylkesmennene et landsomfattende tilsyn med barnevernsinstitusjoner. I
Helsetilsynets oppsummeringsrapport Barnas hjem. Voksnes ansvar, ble det konkludert med
svikt i form av lovbrudd i arbeidet med forsvarlig omsorg og bruk av tvang i 36 av 60
institusjoner som inngikk i tilsynet.17 Tilsynet avdekket blant annet mangler ved bemanningen
og kompetansen i institusjonene.
Hvordan møte utfordringene?
Det er flere årsaker til utfordringene i barnevernet. Det er også satt i gang tiltak på flere
områder for å øke kvaliteten på barnevernets arbeid. Forslagene i dette høringsnotatet tar
utgangspunkt i at rammebetingelsene for barnevernet, som arbeidsforhold, utdanningsnivå

13

Statistisk sentralbyrå (2020). 4 av 5 i det kommunale barnevernet har høyere utdanning. Tilgjengelig

på https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/4-av-5-i-det-kommunalebarnevernet-har-hoyere-utdanning, publisert 13. januar 2020
14 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2017). Befolkningens holdninger til barnevernet.
Gjennomført av Sentio Research Norge
15

Pr. 11. mars 2020 har EMD tatt 37 saker mot Norge til behandling. Av disse har EMD avsagt ni

dommer. EMD har konstatert ikke krenkelse i to saker, delvis krenkelse i én sak, og krenkelse av EMK
artikkel 8 i seks saker. Tre av disse sakene er ikke rettskraftige.
16 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (2018), Gjennomgang av institusjoner – del 1 og 2
17

Statens Helsetilsyn (2019), Oppsummering av landsomfattende tilsyn med barnevernsinstitusjoner

2018 "Barnas hjem. Voksnes ansvar", rapport fra Helsetilsynet 3/2019
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og selve statusen til tjenesten, samsvarer for dårlig med de oppgavene som barnevernet har
ansvaret for. Departementet mener at det bør tas større hensyn til at kjerneoppgavene i
barnevernet, som det forventes at flesteparten av de tilsatte skal kunne løse, er krevende.
Den overordnede målsettingen for endringer i barnevernet er at barn og familier skal få rett
hjelp til rett tid. Dette forutsetter at barnevernet yter tjenester av høy kvalitet. De foreslåtte
endringene i dette høringsnotatet skal særlig bidra til å oppfylle følgende delmål:
1. Barnevernet skal ha fagmiljøer med høy kompetanse, der tjenestene er godt rustet til
å håndtere krevende saker og hjelpe barn og familier som er i en vanskelig
livssituasjon.
2. Barnevernet skal være et attraktivt yrke, der tilsatte har gode arbeidsforhold og får
nødvendig oppfølging og støtte.
3. Barnevernet skal ha høy grad av legitimitet i befolkningen, og den enkelte tilsatte skal
oppleve å få tillit og annerkjennelse for den jobben de gjør.
Høyere og tydeligere krav til kompetanse er viktig for å anerkjenne alvorlighetsgraden i
barnevernets samfunnsoppdrag og kompleksiteten i oppgavene som de tilsatte skal utføre.
Mer kunnskap og bedre utdanninger vil styrke de tilsattes forutsetninger for å løse sine
oppgaver og utøve godt faglig skjønn. Tilsatte med videreutdanning og mastergrad vurderer
gjennomgående at de er bedre rustet til å løse arbeidsoppgavene enn det ansatte med
treårig utdanning gjør.18 Høyere kompetansekrav vil også kunne føre til økt anseelse og
legitimitet fra omgivelsene, og bidra til at barnevernet i større grad kan tiltrekke seg dyktige
fagpersoner i fremtiden. I tillegg kan god veiledning og oppfølging av de tilsatte bidra til å
redusere turnover, gjennom at den enkelte får hjelp til å håndtere arbeidspress, emosjonell
belastning og føle trygghet i arbeidsutførelsen.19
Hensynet til barnets beste
Prinsippet om barnets beste fremgår av barnekonvensjonen artikkel 3, Grunnloven § 104 og i
flere særlover, blant annet av barnevernloven § 4-1.
I Grunnloven § 104 fremgår at barnets beste er et grunnleggende hensyn ved alle handlinger
og avgjørelser som berører barn. Bestemmelsen er basert på barnekonvensjonen artikkel 3
nr. 1 som fastslår prinsippet om barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle
handlinger som berører barn. Prinsippet gjelder både i konkrete saker om et enkelt barn, og
for avgjørelser på mer overordnet nivå, som ved utforming av lover. Lovgiver må derfor
foreta en vurdering av hvilke typer regulering som generelt vil være til barnets beste. FNs
barnekomite har blant annet vist til at barnets beste-vurderinger er komplekse, og at
innholdet må vurderes konkret fra sak til sak. Komiteen har videre vist til at vurderingene må
foretas av godt kvalifisert personell, og understreker betydningen av kompetanse fra flere

18

Røsdal, T. m.fl. (2017). Kompetanse i den kommunale barneverntjenesten. Kompetansekartlegging

og gjennomgang av relevante utdanninger. NIFU-rapport 2017:28
19

Wollscheid og Røsdal (2019). Betydningen av utdanning, praksis, veiledning og

autorisasjonsordninger for økt kvalitet i yrkesutøvelsen i barnevernet. En litteraturgjennomgang. NIFUrapport 2019:5

9

fagdisipliner.20 Forslagene i dette høringsnotatet et utformet med tanke på at hensynet til
barnets beste skal ivaretas på en god måte.
Hensynet til det kommunale selvstyret
Kommunen er i utgangspunktet nærmest til å avgjøre hva som utgjør tilstrekkelig og
forsvarlig kompetanse i sine tjenester, ut i fra en vurdering av lokale forhold og behov.
Begrensninger i kommunalt selvstyre må ha hjemmel i lov. Det er et grunnleggende prinsipp
at slike begrensninger ikke skal være mer omfattende enn det som er nødvendig for å ivareta
nasjonale mål, jf. kommuneloven § 2-2 første ledd. Kommunene bør heller ikke bindes til
rettslige normer som det kan være vanskelig å overholde på grunn av arbeids- eller andre
markedsmessige forhold.21
Departementet legger vekt på at barnevernstjenesten forvalter svært inngripende tiltak
overfor kommunens innbyggere, samtidig som de må ivareta nasjonale hensyn og verdier
som rettssikkerhet, liv og helse. Feilvurderinger vil kunne ha alvorlige konsekvenser, og
hensynet til enkeltpersoners rettsikkerhet tilsier at det bør stilles nasjonale kompetansekrav.
Departementet legger samtidig til rette for høy grad av fleksibilitet ved utformingen av
kompetansekravene, slik at alle kommuner skal kunne overholde kravene og få
handlingsrom til å vurdere den konkrete sammensetningen av kompetanse i sine tjenester.

Utdannings- og kompetansetiltak for barnevernet
Kompetansestrategien for det kommunale barnevernet
Kompetansestrategien for det kommunale barnevernet ble lagt frem høsten 2017.22
Strategien inngår som en del av barnevernsreformen, blant annet for å ruste kommunene for
et økt ansvar på barnevernsområdet.23 Strategien varslet arbeid med å innføre tydeligere
krav til kompetanse og videreutvikle utdanningene som leder til arbeid i barnevernet. I tillegg
ble det iverksatt en rekke tiltak for å møte kompetanseutfordringene på kort sikt. Dette
omfatter tiltak som:24

20

•

Bedre tilbud om etter- og videreutdanning som skal gi tilsatte i
barnevernstjenestene økt kompetanse i utrednings- og tiltaksarbeid.
Videreutdanningstilbudet omtales nærmere i kap. 1.3.3. Tilbudet om
etterutdanning er organisert som opplæringstilbud rettet mot tjenestene, der alle
de tilsatte i tjenesten deltar sammen. Tilbudet berører temaer som
brukermedvirkning, oppfølging av barn med traumer, nettverksmetodikk og arbeid
med barn og familier med minoritetsbakgrunn. Tilbudet vil i 2020 nå ut til om lag
500 tilsatte.

•

Etablering av kommunale læringsnettverk som skal bidra til at kommunene
samarbeider om kvalitetsutvikling med utgangspunkt i lokale behov.

FNs barnekomites generelle kommentar nr. 14 (2013) om barnets rett til at hans eller hennes beste

skal være et grunnleggende hensyn (artikkel 3, nr. 1). Se bl.a. avsnitt 32, 92, 94 og 95
21
22

Retningslinje for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner
Barne- og likestillingsdepartementet (2017). Mer kunnskap – bedre barnevern. Kompetansestrategi

for det kommunale barnevernet 2018-2024. Q-1243
23

Jf. Prop. 73 L (2016-2017). Endringer i barnevernsloven (barnevernsreform)

24

Mer informasjon om tiltakene finnes her: www.bufdir.no/barnevernskompetanse
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Fylkesmennene har ansvaret for å etablere og følge opp kommunenettverkene,
og embetene forvalter midler som kommunene kan benytte til kompetanse- og
tiltaksutvikling. En del av midlene er knyttet til utvikling av kommunale
oppfølgings- og veiledningstilbud til fosterhjem.
•

Etablering av veiledningsteam som skal tilby lederstøtte og veiledning til
kommuner. Veiledningsteamene er rettet mot de tjenestene som har størst
utfordringer i barnevernet. Veilederne er i all hovedsak personer som jobber som
barnevernsledere i andre kommuner. 13 kommuner mottok veiledning i 2019, og
det legges opp til at tilbudet skal nå ut til om lag 20 nye kommuner i 2020.

•

Utvikling av et barnevernsfaglig kvalitetssystem som skal gi støtte til
saksbehandling, beslutningstaking og oppfølging av barn og familier.
Kvalitetssystemet skal kunne integreres i barnevernstjenestenes fagsystemer og
være tilgjengelig fra 2022.

Bufdir har ansvar for å administrere kompetansetiltakene i kompetansestrategien. Tiltakene
blir også evaluert gjennom en egen følgeevaluering. De foreløpige funnene tyder på at
tiltakene ser ut til å øke kompetansen innenfor ledelse og barnevernsfaglig arbeid, i tillegg til
at de bidrar til at det utvikles bedre arbeidsformer i kommunene.25 Funnene har også gitt
grunnlag for å foreta enkelte justeringer, slik at gjennomføringen av tiltakene blir bedre.
Evalueringen viser samtidig at tiltakene i mindre grad svarer på større, strukturelle
utfordringer som mange små tjenester og høy turnover. Det pekes blant annet på at
kompetansetiltakene bør følges opp gjennom kvalitetsutviklingsarbeid, slik at ny kompetanse
blir innarbeidet i form av arbeidsformer som er uavhengig av den enkelte medarbeider. Et
viktig grep vil være å legge til rette for at både fylkesmennene og kunnskaps- og
kompetansesentrene kan ta en enda mer aktiv og støttende rolle overfor tjenestene.
Departementet mener videre at forslagene i dette høringsnotatet vil bidra til mer langsiktige
og bærekraftige strukturer for kompetanseheving i barnevernet.
Bufdirs utredning av kompetansekrav og utdanningsløp
Bufdir har, som del av regjeringens kompetansestrategi, utredet kompetansehevende tiltak i
barnevernet, herunder alternative modeller for kompetansekrav, autorisasjon og innretting av
masterutdanninger rettet mot arbeid i barnevernet. Direktoratets anbefalinger ble
offentliggjort i oktober 2019.26
Bufdirs anbefalinger bygger på et bredt kartleggingsarbeid, hvor det har vært lagt vekt på
dialog med sentrale aktører i barnevernssektoren. Brukerorganisasjoner,
barnevernstjenester og -institusjoner, universitets- og høgskolesektoren, tilsynsmyndigheter
og relevante instanser har blitt involvert i arbeidet gjennom arbeids- og referansegrupper og
separate møter. Direktoratet inviterte også til skriftlige innspill i en åpen innspillsrunde på
nett. Direktoratet har kartlagt kompetansebehovet i det kommunale barnevernet og
identifisert områder hvor det er behov for ytterligere kompetanse.27 I tillegg har Bufdir
25

Oslo Economics, Agenda Kaupang, Fürst og Høverstad (2019) Følgeevaluering av
kompetansestrategien for det kommunale barnevernet 2018-2024 - Første statusmåling
26 Bufdir (2019). Utredning av kompetansehevingstiltak i barnevernet. Rapportnr. 04/2019
27

Bufdir (2018). Kartlegging av kompetansebehov i det kommunale barnevernet. Deloppdrag D i

tillegg to til tildelingsbrev 2016
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innhentet informasjon om kompetansebehovet i statlig barnevern gjennom en
spørreundersøkelse til institusjonsledere. Følgende rapporter la også grunnlag for
direktoratets anbefalinger:
•

Kartlegging av relevante bachelorutdanninger og de barnevernstilsattes egne
vurderinger av kompetanse (NIFU 2017)

•

Litteraturgjennomgang av virksomme kompetansehevingstiltak (NIFU 2019)

•

Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansehevingstiltak i barnevernet (Oslo
Economics 2019)

Med bakgrunn i utredningen foreslo Bufdir en rekke tiltak:
•

Innføre krav til mastergrad for arbeid i det kommunale barnevernet. Kravet ble
foreslått å omfatte omtrent 80 prosent av de tilsatte. Bufdir foreslo krav til
barnefaglig masterutdanning for de tilsatte og barnevernsfaglig masterutdanning
for ledere.28

•

Innføre krav om treårig relevant bachelorutdanning som minimumskompetanse
for tilsatte i barnevernsinstitusjoner. For institusjonsledere ble det foreslått krav
om mastergrad, men ikke nødvendigvis barnevernsfaglig master.

•

Innføre en nasjonal eksamen i juss for tilsatte i kommunalt barnevern og for
ledere i barnevernsinstitusjoner.

•

Opprette en femårig integrert masterutdanning for barnevernspedagoger og en
toårig masterutdanning innen barnevernsarbeid for andre relevante yrkesgrupper.

•

Lovfeste krav om at barnevernet skal tilby praksis til studenter.

•

Lovfeste krav om veiledning til nytilsatte det første året i arbeid.

•

Forsøk med utprøving av ulike modeller for hvordan juridisk og psykologfaglig
kompetanse best kan tilknyttes barnevernstjenesten.

•

Ordning med faste advokater i barnevernssaker etter modell fra
straffesaksområdet.

•

Autorisasjonsordning hvor autorisasjon tildeles etter endt utdanning innen master
i barnevern og master i barnevernsarbeid, eventuelt en videre utredning av et
nasjonalt register over barnevernspersonell.

Bufdir anbefalte at kompetansekrav i kommunalt og statlig barnevern,29 sammen med tiltak
for å forbedre praksis i utdanningene og krav om veiledet førsteår, burde prioriteres høyest
blant de foreslåtte tiltakene. Disse forslagene omtales nærmere i kapitlene 2-5. Arbeidet med
å videreutvikle tilbudet om barnevernsfaglige masterutdanninger omtales særskilt under kap.
1.3.4. Oppfølging av de øvrige forslagene omtales i teksten under.

28

I utredningsrapporten definerer Bufdir barnefaglig kompetanse som "teoretisk kunnskap,

yrkesspesifikk og personlig kompetanse rettet mot arbeid med barn. En slik kompetanse forutsetter en
utdanningsbakgrunn som inkluderer kunnskap om barn, deres hverdagsliv og særskilte behov."
29

I kombinasjon en med nasjonal eksamen i juss og opprettelsen av en femårig integrert

masterutdanning for barnevernspedagoger.
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Barnevernets tilgang til psykologer og jurister
Direktoratet pekte på at barnevernstjenestene har behov for bedre tilgang til jurister og
psykologer, samtidig som det er krevende å vurdere hvordan kompetansen til disse
yrkesgruppene utnyttes på best mulig måte. Direktoratet foreslo derfor at det igangsettes et
forsøk for å prøve ut ulike modeller for hvordan juridisk og psykologfaglig kompetanse best
kan tilknyttes i barnevernstjenesten. Departementet har fulgt opp dette gjennom et nytt
oppdrag til Bufdir i 2020, hvor direktoratet er bedt om å foreslå en nærmere innretning av et
slikt forsøk.
Kompetanse hos advokater som prosederer i barnevernssaker
Bufdir foreslo en ordning med faste advokater i barnevernssaker etter modell fra
straffesaksområdet, og fremhevet at den private parten kan ha vanskelig for å kjenne den
enkelte advokatens forutsetninger for å ivareta barnevernssaken på en god måte. Etter
direktoratets vurdering ville en ordning med faste advokater gjøre det enklere for advokatene
å opprettholde høy kompetanse og samtidig gi den private parten et bedre grunnlag for å
vurdere hvem som bør representere dem.
I departementets høringsnotat om ny barnevernslov ble det foreslått at det kunne utarbeides
en forskrift med bestemmelser om et utvalg av advokater som kan oppnevnes for private
parter i barnevernssaker. Forslaget la til rette for at det kan etableres en oversikt over
advokater som har særskilt kompetanse på barnevernssaker, til hjelp for foreldre i
barnevernssaker. Bufdirs forslag vil bli vurdert i det videre arbeidet med ny barnevernslov.
Vurdering av autorisasjon i barnevernet
Bufdir har også vurdert innføring av en autorisasjonsordning i barnevernet. De foreslo en
ordning hvor tilsatte tildeles autorisasjon etter fullført barnevernsfaglig mastergrad.
Direktoratet påpekte samtidig at autorisasjon sannsynligvis vil ha svakere positive virkninger
sammenlignet med de andre anbefalte tiltakene.
Departementet viser til at innføring av autorisasjon i barnevernet har vært et diskusjonstema
over flere år, blant annet med bakgrunn i at autorisasjon gir mekanismer som kan beskytte
mot uforsvarlig praksis og personell som er uegnet til å jobbe med barnevernssaker. På
helseområdet er alle sentrale helseprofesjoner autorisert i kraft av sin utdanning, i
kombinasjon med at den enkelte profesjon normalt har en enerett til å virke på sitt
fagområde. En slik universell ordning har ikke latt seg gjennomføre i barnevernet, fordi
barnevernet ikke har bestemte begrensninger for hvilke profesjoner som har tilgang til yrket.
Enkelte har ment at barnevernspedagoger og sosionomer bør autoriseres på lik linje med
helsepersonell, og at vesentlige arbeidsoppgaver i barnevernet bør være forbeholdt disse to
utdanningsgruppene. Departementet mener imidlertid at det er viktig å bevare tverrfaglighet i
tjenestene, ved at barnevernet fortsatt er åpent for flere utdanningsgrupper, som
familieterapeuter, psykologer, jurister og pedagoger. Dermed vil en autorisasjonsordning
rettet mot noen utvalgte utdanningsgrupper ha begrenset praktisk betydning, siden de
samme oppgavene vil bli utøvd også av personell uten autorisasjon.
Departementet mener, i likhet med Bufdir, at innføring av kompetansekrav og videreutvikling
av de barnevernsfaglige masterutdanningene vil ha langt større effekt med hensyn til
tjenestenes legitimitet og kvalitet. Vi mener derfor at det ikke er hensiktsmessig å gå videre
med en autorisasjonsordning. Gode skikkethetsvurderinger i utdanningene, arbeidsgivers
adgang til å ilegge disiplinærreaksjoner til tilsatte som ikke er egnet til å jobbe i barnevernet
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og fylkesmannens tilsyn anses også som mer hensiktsmessige virkemidler for å håndtere
uforsvarlig praksis i tjenestene.
Barnevernsfaglige videreutdanninger
Tilbudet om barnevernsfaglige videreutdanninger er det viktigste virkemidlet for at flere av de
som allerede jobber i barnevernet skal kunne tilegne seg kompetanse på masternivå. Bufdir
har, i samarbeid med universitets- og høgskolesektoren, etablert flere nye tilbud om
videreutdanninger for de tilsatte, spesielt rettet mot det kommunale barnevernet. Tilbudet
består av videreutdanning i:30


Vurdering av barnets beste



Juss i barnevernsfaglig arbeid



Relasjonskompetanse i barnevernet



Minoritetskompetanse i barnevernet



Barnevernsfaglig veiledning



Barnevernsledelse

Formålet med videreutdanningene er å gi tilsatte bedre mulighet til å fordype seg innenfor
viktige fagområder, og bidra til at tjenestene blir bedre rustet til å håndtere krevende og
komplekse saker. Videreutdanningene tilbys av universitets- og høyskolesektoren og er på
masternivå.31 Studiene er praksisrettede og tilpasset deltakernes arbeidssituasjon.
Deltakelse er gratis for studentene, og kommunene kan søke om tilskudd til å få dekket
utgifter knyttet til deltakelse, for eksempel vikarkostnader.32 I studieåret 2019-2020 utgjorde
videreutdanningstilbudet 264 studieplasser, mens studiestedene mottok tilsammen 983
søknader om opptak. Dette viser at det er stor etterspørsel etter mer formell kompetanse og
faglig fordypning blant de tilsatte. Videreutdanningstilbudet styrkes derfor med om lag 80 nye
studieplasser fra og med høsten 2020. Det legges opp til å videreføre tilbudet i årene
fremover, slik at de som allerede er tilsatt i barnevernstjenestene skal kunne tilegne seg
formell kompetanse på masternivå.
Innretting av barnevernsfaglige masterutdanninger
Departementet tar utgangspunkt i at barnevernsfaglige masterutdanninger i fremtiden vil
være den foretrukne utdanningen for arbeid i barnevernet. Det foreligger i dag ingen
nasjonale føringer for læringsutbytte og struktur i mastergradsutdanninger i barnevern. Bufdir
peker i sin utredningsrapport på at innholdet i masterprogrammene varierer, men at det i
hovedsak er teoretisk og i begrenset grad egnet til spesialisering i praktisk og klinisk
barnevernsarbeid.

30

Mer informasjon om studiene og studiesteder finnes her:

https://bufdir.no/Barnevern/Kompetansesatsing_kommunalt_barnevern/Kompetanseutvikling_for_tilsat
te_og_studenter_tiltak/Videreutdanninger/
31

Alle utdanningstilbudene gir 30 studiepoeng. Utdanningene er organisert om deltidsstudier over to

semestre, med unntak av videreutdanningen i barnevernledelse som går over 1,5 år.
32

Mer informasjon om tilskuddsordningen finnes her:

https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnevern/barnevernfaglig_videreutdanning/
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Barne- og familiedepartementet (BFD) samarbeider med Kunnskapsdepartementet (KD) for
å legge til rette for at relevante masterutdanninger skal gi gode muligheter for progresjon og
fordypning, ha et mer enhetlig innhold og i større grad tilpasses kompetansebehovene i
barnevernstjenestene. Arbeidet tar utgangspunkt i det tilbudet som finnes i dag. Enkelte
universiteter har opprettet toårige masterprogram i barnevern.33 Disse studiene forutsetter
bachelorgrad, men er åpne for studenter med ulik utdanningsbakgrunn. Dette innebærer
også at innholdet i masterstudiet er tilpasset studenter med ulik forkunnskap om barnevern. I
tillegg har Universitetet i Agder en femårig integrert masterutdanning for
barnevernspedagoger, der det er lagt vekt på faglig progresjon gjennom et femårig
utdanningsløp. Det eksisterende tilbudet av masterutdanninger i barnevern er samlet sett lite
og utgjør om lag 130 studieplasser.
KD satte høsten 2019 i gang arbeidet med å utvikle forskrifter om nasjonale retningslinjer for
to ulike toårige barnevernsfaglige masterutdanninger, kalt Master i barnevern og Master i
barnevernsarbeid. Begge utdanningene skal være relevante for arbeid i både kommunalt
barnevern og barnevernsinstitusjon, og det skal legges vekt på utvikling av analytisk og
klinisk kompetanse. Master i barnevern skal være for barnevernspedagoger og bygge på
bachelor i barnevern, og retningslinjene skal gi grunnlag for faglig progresjon og fordypning
gjennom både bachelor- og mastergraden. Master i barnevernsarbeid skal være åpen for
flere utdanningsgrupper, men retningslinjene skal særlig tilpasses kandidater med bachelor i
sosialt arbeid og vernepleie. Dette er begrunnet med at sosionomer og vernepleiere,
sammen med barnevernspedagogene, utgjør de dominerende utdanningsgruppene i
barnevernstjenestene og barnevernsinstitusjonene.
Det er oppnevnt en programgruppe for hver av de to utdanningene som har ansvaret for å
utforme læringsutbyttebeskrivelsene. Programgruppene er sammensatt av representanter fra
både universitets- og høgskolesektoren og praksisfelt. Forslag til retningslinjer om
læringsutbytte skal etter planen sendes på høring før sommeren 2020. De endelige
retningslinjene skal kunne tas i bruk fra og med høsten 2022.34 Det legges opp til
konsultasjon med Sametinget underveis i prosessen. Sametinget er særlig opptatt av at
kompetanse om samiske barns rettigheter ivaretas i utdanningene.
Bufdir har foreslått at studieløpet for barnevernspedagoger innrettes som en femårig integrert
profesjonsutdanning. Departementet legger imidlertid opp til at hovedmodellen for begge de
to barnevernsfaglige masterutdanningene skal være bachelorgrad med toårig
masterpåbygning (3+2- modell). Begrunnelsen er at dette gir best fleksibilitet for studentene
og erfaringsvis mindre frafall fra utdanningen, i tillegg til at det tar kortere tid å få gjennom de
første kullene. Det bør også tas hensyn til at særlig barnevernsinstitusjonene, men også det
kommunale barnevernet, fortsatt vil ha behov for kandidater med bachelor i barnevern.35
Norge har også internasjonalt forpliktet seg til en gradsstruktur basert på en 3+2- modell.
En 3+2- modell er ikke til hinder for at utdanningsinstitusjonene legger til rette for gode
overganger fra fullført bachelor til master. Det åpnes samtidig for at Universitet i Agder kan
33

OsloMet, Universitetet i Bergen, NTNU og Universitetet i Tromsø. Det tilbys også en rekke andre

masterutdanninger i sosialt arbeid som har relevans for arbeid i barnevernet.
34

Se mer informasjon om arbeidet her: https://www.regjeringen.no/rethos

35

Vi viser til kapittel 4 i høringsnotatet der det foreslås krav om relevant bachelorutdanning for arbeid i

barnevernsinstitusjoner, samt til kapittel 2 der det foreslås krav om mastergrad i det kommunale
barnevernet som vil omfatte en høy andel av de tilsatte, men ikke alle.
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videreføre sin femårige integrerte barnevernsutdanning, slik at vi kan innhente kunnskap og
erfaringer om rekrutteringsgrunnlag, gjennomstrømming og praksisrelevans fra studiet.
BFD vil i dialog med Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) vurdere om det bør
stilles krav om nasjonal eksamen i juss ved de to masterutdanningene.36 Juridisk
kompetanse er kritisk for å kunne ivareta rettssikkerheten til barn og familier i barnevernet,
og innføring av en nasjonal eksamen kan sikre at juss blir tilstrekkelig vektlagt av
lærestedene. Det er i dag stor variasjon i omfanget av juss på bachelornivå mellom de ulike
studiestedene. Det er innført nasjonale eksamener på kritiske fagområder i blant annet
sykepleier- og grunnskoleutdanningen. Evalueringer viser at tiltaket kan gi informasjon om
studentenes kunnskapsnivå, gi fagmiljøer og studiesteder anledning til å sammenligne seg
selv med andre, og bidra til økt tillit til utdanningene.37

Forholdet til andre prosesser
Bemanning og kapasitet i det kommunale barnevernet
Gode arbeidsforhold forutsetter også at det er tilstrekkelig kapasitet i tjenestene. Selv om
kapasiteten i barnevernstjenestene har økt de siste årene, er det fortsatt mange tilsatte som
gir utrykk for at arbeidsbelastningen er for stor.38 Det er viktig at behovet for bemanning
vurderes lokalt, i den enkelte kommune. Departementet har iverksatt flere tiltak for å øke
oppmerksomheten om barnevernet i kommunene og legge til rette for at flere kommuner
prioriterer barnevernet mer enn de gjør i dag. Bufdir har etablert en nettbasert
kommunemonitor som gir den enkelte kommune lett tilgjengelig informasjon om tilstanden i
egen barnevernstjeneste, sammenlignet med andre kommuner.39
Fylkesmennene har gjennomført dialogmøter med ledelsen i alle kommuner for å drøfte
situasjonen og bemanningen i barnevernstjenestene. Dette arbeidet blir videreført i 2020,
men med fokus på kommuner som har særlige utfordringer. Departementet tar for øvrig sikte
på å legge fram forslag om å innføre krav om årlig tilstandsrapportering til kommunestyret for
Stortinget våren 2020. Stillingsveksten de seneste årene skyldes at kommunene prioriterer
barnevernet mer, og departementet vil legge til rette for at den positive utviklingen skal
fortsette.
Kapasiteten i barnevernstjenestene har videre vært et viktig hensyn ved utformingen av
kompetansekravene som i dette høringsnotatet foreslås for det kommunale barnevernet. Det
er lagt opp til en lang innføringsfase, slik at kommunene får god tid til tilpasning. Flere ulike
mastergrader vil være relevante for å oppfylle kravet, blant annet for at tilgangen på
kvalifisert personell skal være god i alle deler av landet. De som allerede jobber i tjenestene
kan oppfylle kravet gjennom en kombinasjon av 4 års erfaring og videreutdanning.
Kommunene kan søke om tilskudd for å dekke utgifter som følger av at medarbeidere tar
videreutdanning. Departementet har også tatt hensyn til at oppgaver i barnevernet ofte
36

NOKUT gjennomfører nasjonal deleksamen i enkelte studier på oppdrag fra KD.

Eksamensoppgavene utvikles av representanter for utdanningsinstitusjonene, mens NOKUT har det
overordnede ansvaret for eksamensgjennomføringen.
37NOKUT

(2017) https://www.nokut.no/globalassets/nokut/rapporter/nasjonal-

deleksamen7/nasjonal_deleksamen_et_pilotprosjekt_og_en_mulighetsstudie_2017.pdf
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Fra 2013-2018 ble det 1300 flere tilsatte i det kommunale barnevernet. SSB-tall for 2018 viser heller

ingen vekst i saker. Foreløpige tall tyder på fortsatt kapasitetsvekst i 2019.
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https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemonitor/#/
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inngår som integrerte prosesser i et saksforløp. Kontinuitet er i den sammenheng viktig.
Kompetansekravene er knyttet til nærmere bestemte kjerneoppgaver som naturlig hører
sammen, blant annet for å forhindre at fordelingen av oppgaver etter utdanningsnivå blir
unødig komplisert.
Barnevernsreformen
Kompetansesatsingen for barnevernet er en del av barnevernsreformen som ble vedtatt av
Stortinget i forbindelse med behandlingen av Prop. 73 L (2016-2017) Endringer i
barnevernloven (barnevernsreform). I tillegg til kompetansetiltak innebærer reformen
endringer i ansvarsfordelingen mellom stat og kommune, som vil iverksettes i 2022.
Ansvarsendringene innebærer blant annet at kommunene får et økt finansieringsansvar for
barnevernstiltak og et mer helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem. Det
overordnede målet med endringene er bedre tilpasset hjelp til barn og familier i barnevernet
og økt vekt på forebygging og tidlig innsats. Endringsforslagene i dette høringsnotatet skal
bidra til å styrke kommunenes forutsetninger for å ivareta et økt ansvar på
barnevernsområdet.
Ny barnevernslov
Departementet har tidligere hatt forslag til ny barnevernslov på høring. Forslaget tok
utgangspunkt i NOU 2016:16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og
beskyttelse. Barnevernslovutvalget fikk i mandat å foreta en fullstendig språklig, teknisk og
strukturell gjennomgang av loven og utarbeide utkast til ny barnevernslov. I tillegg ble
utvalget bedt om å vurdere enkelte nærmere angitte temaer: rettighetsfesting, barnevernets
ansvarsområde, forebyggende arbeid, regulering av faglige prinsipper, tidsriktig
barnevernslov, tiltakene i barnevernet, partsrettigheter og samvær. Forslaget til ny lov
innebærer en helhetlig gjennomgang av lovens språk og struktur. Departementet la stor vekt
på at en ny barnevernslov skal være mer tilgjengelig for brukerne, og har foretatt en
omfattende språklig og redaksjonell omarbeiding av hele loven med vekt på klart språk.
Det tas sikte på at forslag til ny barnevernslov legges fram våren 2021. Bakgrunnen for dette
er blant annet innspill under høringen om behov for grundigere menneskerettslige
vurderinger og at den Europeiske Menneskerettighetsdomstol (EMD) har tatt en rekke
barnevernssaker til behandling.
Departementet legger opp til at høringsnotatet om kompetansekrav i barnevernet vil bli fulgt
opp i forslaget til ny barnevernslov.
Rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet
Dette høringsnotatet inneholder flere forslag som vil få betydning også for private aktører.
Departementet vil samtidig vise til at det parallelt med dette høringsnotatet blir sendt et annet
notat på høring med forslag til endringer i rammevilkårene for private tjenesteytere i
barnevernet. Målet er å få etablert rammevilkår i alle deler av barnevernet som sikrer at
bruken av private aktører støtter opp om målene om et godt og effektivt barnevern. Arbeidet
vil særlig være rettet mot å gi det offentlige reell kontroll med kvaliteten og kostnadene på
tiltak og tjenester som leveres av private aktører. Gjennomgangen omfatter bruken av både
ideelle og kommersielle aktører. Høringsnotatet om private aktører inneholder blant annet
forslag om å begrense barnevernstjenestens adgang til å la seg bistå av private aktører.

17

Dette omfatter oppgaver som vi i dette notatet foreslår bør omfattes av formelle
kompetansekrav, for eksempel gjennomføring av undersøkelser.
Oppfølgingen av NOU 2017: 12: Svikt og svik
Barnevoldsutvalget fant i sin saksgjennomgang at kompetansen i barnevernet og
tjenesteapparatet for øvrig til å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn, var
mangelfull. Samtaler med barn manglet eller hadde for dårlig kvalitet, og mor og fars
sårbarhet ble ikke fanget opp, eller ble undervurdert.40 Utvalget anbefalte 58 tiltak for å
forebygge og bekjempe vold, overgrep og omsorgssvikt. Barnevoldsutvalget foreslo blant
annet å innføre krav om at psykologer som tar på seg barnesakkyndige oppdrag skal ha
spesialistkompetanse som er relevant for mandatet for oppdraget. Dette ble foreslått på
bakgrunn av en omtale av de barnevernssakene som utvalget gjennomgikk.
Forslaget i dette høringsnotatet om kompetansekrav i det kommunale barnevernet er viktig
for å styrke kompetansen i å forebygge og utrede vold og overgrep. Vi foreslår også at
kompetansekravet som gjelder tilsatte også skal omfatte sakkyndige som
barnevernstjenesten har engasjert etter barnevernloven § 4-3. Dette omtales nærmere i kap.
2.3.3. Utover dette er det kommunens ansvar å vurdere valg av sakkyndig og hvilken
kompetanse den sakkyndige bør ha for å kunne utrede saken.
Det vises også til departementets høringsnotat om regulering av bruk av sakkyndige i
barnevernet. Departementet foreslår i høringsnotatet å gi en forskriftshjemmel om at det kan
gis bestemmelser om krav til sakkyndiges mandater og rapporter, og en forskriftshjemmel
om at det kan gis bestemmelser om krav til egenerklæring fra sakkyndige. For øvrig følges
flere av de øvrige tilrådningene fra utvalget opp i forbindelse med regjeringens
opptrappingsplan mot vold og overgrep, og gjennom arbeidet med den kommende
kompetansestrategien om vold og overgrep. Tiltak for å heve kompetansen når det gjelder
samtaler med barn og barns medvirkning vil inngå i arbeidet med strategien.

Konsultasjon med Sametinget
Departementet har konsultert Sametinget om forslagene i høringsnotatet. Sametinget er
positive til at det legges til rette for tydeligere formelle kompetansekrav, og tror det vil bidra til
større rekruttering av fagfolk og til å øke kvalitet og rettssikkerhet i barnevernet.
Sametinget oppgir at de ofte mottar "tilbakemeldinger om at det er liten kunnskap om samisk
språk og kultur innenfor alle nivåer i barnevernstjenesten, og at det er utfordrende å skape
forståelse for samiske barns rettigheter og behov innenfor alle deler av barnevernstjenesten".
Manglende kompetanse om samiske barns rettigheter medfører at tjenestene har
"begrensede muligheter til å fange opp og vurdere samiske barns behov".
Sametinget er opptatt av at nye masterutdanninger ivaretar "kompetanse om samiske barns
rettigheter til å vokse opp med eget språk, kultur og etnisitet". Dette er nærmere omtalt under
punkt 1.3.4.
Sametinget mener videre at det må fremgå at sakkyndige i saker som omhandler samiske
barn, må ha nødvendig kompetanse om samiske barns språklige og kulturelle rettigheter
som urfolkbarn. Dette er nærmere omtalt under punkt 2.3.3.

40

NOU 2017: 12: Svikt og svik. Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle

overgrep og omsorgssvikt
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Kompetansekrav i det kommunale barnevernet
Gjeldende rett
Kommunen er ansvarlig for å utføre de barnevernsoppgavene som i loven ikke er lagt til et
statlig organ, jf. barnevernloven (bvl.) § 2-1 første ledd. Kommunen har ansvaret for de fleste
av lovens oppgaver. Det omfatter blant annet ansvaret for å gjennomgå meldinger og foreta
undersøkelser, treffe vedtak om frivillige hjelpetiltak, treffe akuttvedtak og fremme
tvangssaker for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Kommunen har også ansvar
for å følge opp de vedtakene som er fattet. I hver kommune skal det være en administrasjon
med en leder som har ansvar for oppgaver etter denne loven, jf. barnevernloven bvl. § 2-1
fjerde ledd.41
Barnevernstjenesten kan i nærmere bestemte tilfeller pålegge andre offentlige myndigheter å
gi barnevernstjenesten taushetsbelagte opplysninger når dette er nødvendig i forbindelse
med vurdering, forberedelse og behandling av saken, jf. § 6-4 annet ledd. I tillegg kan
barnevernstjenestens leder kreve bistand fra politiet dersom dette er påkrevd i forbindelse
med gjennomføring av undersøkelser eller gjennomføring av barnevernstiltak, jf. bvl. § 6-8.
Barnevernloven inneholder ingen spesifikke lovkrav til bemanning eller kompetanse i den
kommunale barnevernstjenesten, verken for saksbehandlere eller barnevernstjenestens
leder. Det følger imidlertid av bvl. § 1-4 at tjenester og tiltak skal være forsvarlige. I
forarbeidene til forsvarlighetskravet ble det fremhevet at barnevernstjenestens personell er
en "avgjørende ressurs for å kunne yte forsvarlige tjenester" og at kommunene derfor "må ha
en bemanning, kompetanse og kvalifikasjoner som er tilstrekkelig for å ivareta sine oppgaver
på en forsvarlig måte."42
Kommunen skal ha internkontroll med at tjenesten utfører oppgavene i tråd med lovkrav, og
sørge for nødvendig opplæring av barnevernstjenesten personell, jf. bvl. § 2-1.43
Det er presisert i bvl. § 2-1 sjette ledd at kommunen har ansvaret for nødvendig opplæring av
barnevernstjenestens personell. Personalet er forpliktet til å delta i opplæring som blir
bestemt, og som anses nødvendig for å holde deres kvalifikasjoner ved like. Bestemmelsen
inneholder også hjemmel for Kongen til å gi forskrifter om opplæring.

Bakgrunnen for forslaget
Dagens situasjon
Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at tilsatte i barnevernstjenestene i all hovedsak har
utdanning på bachelornivå. Barnevernspedagoger utgjør i underkant av 50 prosent av
årsverkene i tjenesten. Sosionomer utgjør i underkant av 30 prosent, mens om lag 16
prosent har annen høyskole- eller universitetsutdanning. Resten av personalet er ufaglærte
41

I utkast til ny barnevernslov ble det i § 15-3 om barneverntjenestens organisering og oppgaver

foreslått å presisere at det i hver kommune skal det være en barnevernstjeneste som utfører oppgaver
etter denne loven, og at barnevernstjenesten skal ha en leder.
42 Prop. 106 L (2012-2013) Endringer i barnevernloven, side 130
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I Lov av 22. juni 2018 nr. 83 Om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) samles

kommunens plikt til å ha internkontroll med de ulike tjenestene i § 25-1. Loven er vedtatt, men ikke
trådt i kraft. Ved ikrafttredelse vil bestemmelsen om internkontroll i barnevernloven § 2-1 annet ledd
endres, slik at den viser til kommunelovens internkontrollbestemmelse.
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eller har annen utdanning. Ufaglært personell har ofte oppgaver knyttet til merkantile
funksjoner eller stilling som støttekontakt for barn.44
Det har lenge blitt stilt spørsmål ved om dagens treårige bachelorutdanninger i barnevern og
sosialt arbeid gir tilstrekkelig kompetanse til å arbeide med barnevernssaker. En kartlegging
blant tilsatte i kommunale barneverntjenester viser at mange mener de selv ikke har nok
kompetanse på kjerneoppgaver som avdekking og utredning av omsorgssvikt, samtaler med
barn og juridiske vurderinger.45
Både barnevernspedagog- og sosionomutdanningen er ment å kvalifisere for flere typer
yrker, og det er i dag lite rom for ferdighetstrening og fordypning. Mange tilsatte har
videreutdanning, men kun syv prosent av de tilsatte har en masterutdanning. En vesentlig
andel av de med utdanning på masternivå er psykologer og jurister, mens svært få har en
spesifikk mastergrad i barnevern.46
Forslaget fra Bufdir
Bufdir konkluderte i sin utredningsrapport med at kjerneoppgavene i barnevernet krever
analytisk kompetanse, og at dette utgjør arbeidsoppgavene for om lag 80 prosent av de
ansatte. Analytiske ferdigheter oppnås i hovedsak på mastergradsnivå. Dette følger av det
nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning, som gjelder for det norske
utdanningssystemet. Direktoratet foreslo derfor å innføre et krav om at 80 prosent av de
tilsatte må ha barnefaglig kompetanse på mastergradsnivå, samt at det presiseres i
barnevernloven at personer uten mastergrad ikke skal kunne fatte vedtak eller være
hovedsaksbehandler eller kontaktperson for barn. Alternativt foreslo direktoratet å knytte
kravet om mastergrad til nærmere bestemte arbeidsoppgaver. Dette måtte i så fall innrettes
slik at kravet omfatter de aller fleste arbeidsoppgaver. Direktoratet ga samtidig uttrykk for at
kompleksiteten i barnevernssaker, og det faktum at man ikke kan forutse hvor krevende en
sak vil bli, tilsier at alle med lederfunksjoner, utredningsoppgaver eller vedtaksmyndighet bør
ha mastergrad.47 Bufdir la vekt på at innføring av krav om mastergrad må kombineres med
tilstrekkelig studiekapasitet i barnevernsfaglige masterutdanninger.
Bufdir viste samtidig til at kravet om barnefaglig kompetanse kunne innfris av flere
yrkesgrupper med utdanning innen arbeid med barn og unge. Direktoratet ga samtidig
uttrykk for at barnevernsledere bør ha spesifikk barnevernsfaglig masterutdanning. Dette ble
blant annet begrunnet med at barnevernslederne har lovfestet myndighet til å fatte
akuttvedtak, og dette tilsier behov for høy barnevernskompetanse.
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Statistisk sentralbyrå (2020). 4 av 5 i det kommunale barnevernet har høyere utdanning.

Tilgjengelig på https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/4-av-5-i-detkommunale-barnevernet-har-hoyere-utdanning, publisert 13. januar 2020
45 Røsdal, T. m.fl. (2017). Kompetanse i den kommunale barneverntjenesten. Kompetansekartlegging
og gjennomgang av relevante utdanninger. NIFU-rapport 2017:28
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Statistisk sentralbyrå (2020). 4 av 5 i det kommunale barnevernet har høyere utdanning. Tilgjengelig

på https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/4-av-5-i-det-kommunalebarnevernet-har-hoyere-utdanning, publisert 13. januar 2020
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Det var også stor motstand mot å knytte kompetansekrav til svært konkrete oppgaver blant deltakerne i Bufdirs

referansegruppe. Begrunnelsene for dette var blant annet at det kan være vanskelig for en tjeneste å delegere
oppgaver etter utdanningsnivå, og at man da vil risikere å bryte lovkrav ved at saker blir liggende.
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Bufdir foreslo også at det bør innføres en obligatorisk, nasjonal eksamen i juss for både
tilsatte og ledere. Et slikt krav vil, ifølge Bufdir, særlig sørge for tilstrekkelig kompetanse til å
ivareta barn og familiers rettssikkerhet i arbeidet.
Bufdir foreslo ikke en adgang for kommunene til å få dispensasjon fra kravet om
masterutdanning, for eksempel i tilfeller der det er utfordrende å rekruttere kvalifisert
personell. De viste til at modellen som legges til grunn, der flere ulike utdanninger kan
kvalifisere for arbeid i barnevernet, vil redusere rekrutteringsutfordringene. De foreslo
imidlertid et alternativt kvalifiseringsløp for de som allerede er ansatt i barnevernstjenestene,
der erfaring kombinert med gjennomført barnevernsfaglig videreutdanning og nasjonal
eksamen i juss vurderes på lik linje med en mastergrad.

Departementets vurderinger og forslag
Behovet for kompetansekrav for barnevernstjenestens personell
Det kan utledes av det generelle forsvarlighetskravet at kommunens barnevernstjeneste må
ha en bemanning, kompetanse og kvalifikasjoner som er tilstrekkelig for å ivareta
kommunens oppgaver på en forsvarlig måte. Samtidig er det er opp til den enkelte kommune
selv å vurdere og definere hvilken bemanning og kompetanse barnevernstjenesten trenger
for at kommunen skal kunne utføre sine lovpålagte oppgaver etter barnevernloven.
Barnevernstjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som
kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid.
Barnevernssaker er ofte svært komplekse, og barnevernloven åpner for utøvelse av offentlig
myndighet som kan være svært inngripende overfor de familiene det gjelder. Feil og mangler
ved barnevernstjenestens saksbehandling kan få store, og i noen tilfeller, uopprettelige
konsekvenser. Tilsyn med det kommunale barnevernet tyder også på at mange
barnevernstjenester har utfordringer med å tilby tjenester med tilstrekkelig kvalitet til de
barna og familiene som trenger bistand fra barnevernstjenesten.
God kvalitet i barnevernstjenestens saksbehandling er avgjørende for å kunne ivareta
rettssikkerheten til barn og familier i barnevernet. De fleste oppgavene i barnevernet er lagt
til kommunene, og mange av oppgavene stiller store krav til analytiske ferdigheter.
Barnevernstjenestens personell må kunne tolke, forstå og gjøre rede for de faktiske
forholdene i barnevernssak, håndtere vanskelige dilemmaer, vekte ulike hensyn og treffe
avgjørelser som bidrar til at barnevernlovens formål oppfylles. Det må kunne forventes at
barn og familier som er i en vanskelig livssituasjon møter fagmiljøer som gjennom høy
kompetanse inngir tillit og trygghet. Dette er avgjørende, både for at befolkningen skal ha tillit
til barnevernet og for at barn og familier skal få den hjelpen de trenger.
Departementet deler Bufdirs vurdering av at det er et særlig behov for å heve den analytiske
kompetansen i barnevernstjenestene. Utvikling av analytiske ferdigheter er primært knyttet til
mastergradsnivået i det norske utdanningssystemet. Departementet foreslår en egen
bestemmelse i barnevernloven som stiller krav til hvilken utdanning og erfaring personell i
barnevernstjenesten må ha for å kunne utføre nærmere bestemte oppgaver, jf. forslag til ny
bvl. § 2-1 a.
Departementet ser det ikke som hensiktsmessig å følge opp forslaget fra Bufdir om å stille
krav om at alle tilsatte skal ha bestått en nasjonal eksamen i juss. Juridisk kompetanse vil bli
vektlagt i nye forskrifter om retningslinjer for de barnevernsfaglige masterutdanningene. For
å sikre ytterligere prioritering av juss vurderes også et krav om nasjonal eksamen i juss i
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masterutdanningene. Dersom dette kravet blir innført, betyr det at studentene må ha bestått
nasjonal eksamen for å få mastergraden. I tillegg legges det opp til å videreføre den
eksisterende videreutdanningen i barnevernsjuss. Etter departementets vurdering vil disse
tiltakene ivareta det spesifikke behovet for juridisk kompetanse i tjenestene.
Utformingen av kompetansekravet
Departementet deler Bufdirs vurdering om at tilsatte med lederfunksjoner,
utredningsoppgaver og vedtaksmyndighet i det kommunale barnevernet bør ha mastergrad.
Departementet foreslår i tråd med dette at det skal stilles krav om barnevernsfaglig
mastergrad eller annen relevant utdanning på tilsvarende nivå for personell i
barnevernstjenesten som skal utføre visse kjerneoppgaver, jf. forslag til ny § 2-1 a første
ledd.
Barnevernloven stiller krav om at barneverntjenesten skal ha en leder, jf. bvl. § 2-1 fjerde
ledd. Barnevernstjenestens leder har et omfattende ansvar for de oppgavene som i
barnevernloven er lagt til kommunen. I tillegg til det generelle ansvaret for å styre og lede
barnevernstjenesten i det daglige, er det flere bestemmelser i loven som legger kompetanse
og myndighet direkte til barnevernsleder, og som ikke kan delegeres til andre. Disse
bestemmelsene gir barneverntjenestens leder myndighet til å fatte midlertidige vedtak i
akuttsituasjoner. I tillegg er myndigheten til å kreve bistand fra politiet ved gjennomføring av
undersøkelser og fullbyrdelse av vedtak lagt direkte til barnevernstjenestens leder, jf. bvl. §
6-8. På denne bakgrunn foreslår departementet at kompetansekravet også skal omfatte
barnevernstjenestens leder og lederens stedfortreder, jf. forslag til ny bvl. § 2-1 a annet ledd.
Departementets forslag til lovbestemmelse tar utgangspunkt i at barnevernstjenestene først
og fremst vil ha behov for personell med en av de to barnevernsfaglige masterutdanningene
(se omtale i kap. 1.3.4). Kompetansekravet tar samtidig høyde for at også andre utdanninger
på tilsvarende nivå kan være relevant for arbeid i den kommunale barnevernstjenesten.
Eksempler på andre relevante utdanningsgrupper er jurister, psykologer og annet personell
med helse- og sosialfaglig masterutdanning, pedagoger, sosialantropologer og enkelte andre
utdanningsgrupper med kultur- eller minoritetskompetanse.
Departementet mener at det bør være opp til den enkelte kommune, som arbeidsgiver, selv
å vurdere hvilke utdanninger som er relevante, og som det er behov for, ut fra lokale
kompetansebehov og den øvrige personalsammensetningen i kommunens
barnevernstjeneste. Det foreslås ikke en ordning der statlige myndigheter gis ansvar å
godkjenne eller definere hvilke utdanninger som skal regnes som relevante. Dette har også
sammenheng med at utdanninger er dynamiske og endrer seg over tid, og fordi man fra
sentralt hold risikerer å feilvurdere omfanget og relevansen av kompetansen i enkelte
studier. Det forutsettes imidlertid at kommunen foretar en konkret vurdering av hvilken
kompetanse og kvalifikasjoner som er relevant og tilstrekkelig til at barnevernstjenesten skal
kunne utføre sine oppgaver på en faglig forsvarlig måte.
Departementet legger til grunn at forslaget til kompetansekrav faller utenfor
yrkeskvalifikasjonsloven.48 Vi viser blant annet til at loven ikke gjelder for yrker som utøver
offentlig myndighet.49 Forslaget er heller ikke til hinder for at kandidater med relevant
mastergradutdanning fra utlandet kan vurderes som kvalifiserte. Bufdir kan, som
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fagdirektorat for hele barnevernet, gi veiledning og faglige anbefalinger om hvilke
utdanninger de anser som særlig relevante for arbeid i barnevernet.
Fylkesmannen fører tilsyn med kommunens oppfyllelse av plikter etter barnevernloven jf. § 23 tredje ledd og § 2-3 b annet ledd. Selv om det er kommunen som definerer hvilke
utdanninger som er relevante, vil fylkesmannen kunne føre kontroll med at kommunen har
foretatt en konkret og forsvarlig vurdering av hva som er relevant kompetanse.
Departementet legger samtidig til grunn at tilsatte med spesifikk, barnevernsfaglig
masterutdanning med stor sannsynlighet vil utgjøre den dominerende utdanningsgruppen i
barnevernet i fremtiden, selv om det blir opp til den enkelte kommunale arbeidsgiver å
vurdere hvilke utdanninger som er relevante. Vi viser til at barnevernspedagoger og
sosionomer i dag utgjør ca. 80 prosent av årsverkene i barnevernstjenestene, uten at det er
stilt særskilte krav om denne type kompetanse. Det er rimelig å anta at tjenestene vil
etterspørre kandidater med spesifikk barnevernskompetanse, og at disse
utdanningsgruppene i større grad enn andre vil orientere seg mot arbeid i barnevernet.
Regjeringen har som intensjon at studiekapasiteten i barnevernsfaglige masterutdanninger
skal økes, med sikte på at barnevernstjenestene får tilstrekkelig tilgang på kvalifisert
arbeidskraft. Se nærmere om omtale av overgangsordning og periode for innføring av
kompetansekrav i kap. 2.3.4. Økt studiekapasitet avhenger av budsjettmessige prioriteringer
i de årlige statsbudsjettene, jf. kap. 7.
Særlig om sakkyndige og private som bistår barnevernstjenesten
Det en klar sammenheng mellom hvilke krav til kompetanse som skal stilles til
barnevernstjenestens egne tilsatte, og hvilken kompetanse sakkyndige og personell hos
private aktører som bistår den kommunale barnevernstjenesten bør ha. Ved utførelse av
oppgaver som omfattes av kompetansekravet, mener departementet at barnevernstjenesten
ikke bør kunne la seg bistå av personell fra private aktører, inkludert sakkyndige, som har
lavere kompetanse enn kravet som stilles til barnevernstjenestens egne tilsatte.
Barnevernstjenesten har anledning til å engasjere eksterne sakkyndige i forbindelse med
undersøkelsen av barnets omsorgssituasjon, jf. bvl. § 4-3 fjerde ledd. Den sakkyndiges
oppgave kan være å utrede psykologiske eller sosiale problemstillinger som saken reiser,
som å vurdere barnets utviklingsnivå, fungering og omsorgsbehov, samt om foreldrenes
psykiske helse, rusmiddelavhengighet, evner m.m. kan påvirke deres omsorgsevne. Det er i
dag ikke stilt særskilte kompetansekrav til sakkyndige. De fleste sakkyndige er utdannet
psykologer med spesialistkompetanse, men barnevernstjenesten kan også engasjere
sakkyndige med annen profesjon eller fagbakgrunn. Det kan innebære at
barnevernstjenesten benytter sakkyndige uten tilstrekkelig faglig kompetanse.50 51
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Etter departementets vurdering er det grunn til å stille kompetansekrav til sakkyndige
barnevernstjenesten engasjerer, i likhet med kompetansekrav til barnevernstjenestens eget
personell, jf. forslag til ny bvl. § 2-1 a annet ledd.
Departementet viser særlig til at sakkyndige benyttes for å sikre et godt og barnefaglig
kvalifisert underlag for beslutninger som skal tas, og at den sakkyndiges vurderinger og
anbefalinger kan ha stor betydning for saken. En sakkyndig utredning vil inneholde
barnefaglige vurderinger av hva som på kort og lang sikt vil være til det enkelte barnets beste
eller en faglig vurdering av andre nærmere spesifiserte tema. Den sakkyndige skal gi
oppdragsgiver og parter et faglig perspektiv og dermed bidra til at saken blir tilstrekkelig
opplyst i forbindelse med de vurderinger og beslutninger som skal fattes vedrørende barnet. I
tillegg kan den sakkyndige på tilsvarende måte som barnevernstjenesten selv, kreve å få
samtale med barnet i enerom. Departementet mener at sakkyndige som benyttes av
barnevernstjenesten i forbindelse med en undersøkelse minimum bør oppfylle de kravene
som stilles til barnevernstjenestens egne ansatte. Utover minimumskravet er det kommunens
ansvar å vurdere valg av sakkyndig og hvilken kompetanse den sakkyndige bør ha for å
utrede saken. Departementet er enig med Sametinget i at sakkyndige som benyttes av
barnevernstjenesten i saker som gjelder samiske barn må ha nødvendig kompetanse om
samiske barns språklige og kulturelle rettigheter som urfolk. Dette er noe
barnevernstjenesten må ta høyde for både ved valg av sakkyndig og ved utforming av den
sakkyndiges mandat. Etter departementets vurdering er det likevel ikke grunn til å foreslå en
særskilt regulering av sakkyndiges kompetanse om samiske barn i dette høringsnotatet.
Også fylkesnemnda og domstolen kan oppnevne sakkyndige, jf. barnevernloven § 7-12
bokstav d og tvisteloven § 25-2. Det foreslåtte kompetansekravet vil ikke omfatte sakkyndige
som engasjeres av fylkesnemnda eller av domstolen. I disse tilfellene vil det fremdeles være
fylkesnemndas leder og domstolen som har ansvaret for å vurdere valg av sakkyndig og
hvilken kompetanse den sakkyndige bør ha for å bistå nemnda og domstolen i å opplyse
saken.
De fleste eksterne sakkyndige er å regne som private aktører. Som nevnt i kapittel 1.4
ovenfor, vil departementet samtidig med dette høringsnotatet sende på høring forslag om
endringer i rammevilkårene for private aktører i barnevernet. Høringsnotatet vil blant annet
inneholde forslag til regulering av barnevernstjenestens adgang til å la seg bistå av private
aktører og regulering av visse oppgaver som barnevernstjenesten selv må gjøre.
Departementet foreslår at det presiseres i kompetansebestemmelsen at barnevernstjenesten
kun kan la seg bistå av personell som oppfyller kompetansekravene til oppgaver som
omfattes av kompetansekravet, jf. forslag til ny bvl. § 2-1 a tredje ledd. Den praktiske
betydningen av presiseringen vil avhenge av hva som blir vedtatt om barnevernstjenestens
adgang til å la seg bistå av private aktører.52
Overgangsordning og innføring av kompetansekravet
Departementet mener det bør tas hensyn til kommunenes og barnevernstjenestenes behov
for fleksibilitet ved innføringen av kompetansekravet om masterutdanning. Det legges derfor
opp til at kravet om mastergrad skal gjelde fra 1. januar 2031. Dette vil gi kommunene
tilstrekkelig tid til å tilpasse seg det nye kompetansekravet, parallelt med at tilgangen på
kandidater med barnevernsfaglig masterutdanning økes gradvis, slik at det vil være
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tilstrekkelig med kandidater som oppfyller kravet. Se nærmere omtale av de
barnevernsfaglige masterutdanningene i kap. 1.3.4.
Forslaget innebærer at kommunene må sørge for å innfri kompetansekravet innen 2031.
Departementet foreslår en egen ordning for de som allerede er ansatt i barnevernet, og de
som ansettes i en barnevernstjeneste i perioden frem til 2031. For disse tilfellene foreslår
departementet at kompetansekravet også skal kunne oppfylles gjennom en kombinasjon av
relevant bachelorgrad, barnevernsfaglig eller annen relevant videreutdanning på minst 30
studiepoeng og fire års erfaring. For tilsatte som innen 2031 oppfyller disse kravene vil kravet
til kompetanse være oppfylt på lik linje med mastergrad. Dette gjelder også i tilfeller der
tilsatte senere skifter arbeidsted. Departementet ønsker med dette å vektlegge betydningen
av erfaring fra barnevernet. Dette er også viktig for å holde på dyktige medarbeidere og
motvirke turnover. I praksis innebærer forslaget at de som er tilsatt i barnevernstjenesten
frem til 2031 kan oppfylle kompetansekravet på to måter, enten gjennom mastergrad i
barnevern eller annen relevant master, eller ved å ha relevant utdanning på bachelornivå i
kombinasjon med erfaring fra barnevernet og videreutdanning.
Kravet om videreutdanning skal bidra til å heve kompetansen blant de tilsatte i
barnevernstjenesten. Det er lagt særlig vekt på behovet for mer analytisk kunnskap og
kliniske ferdigheter. Vi tar utgangspunkt i at barnevernsfaglige videreutdanninger vil være
den foretrukne utdanningen for å heve kvaliteten på barnevernets arbeid. Departementet
legger derfor i perioden frem mot 2031 opp til å videreføre tilbudet om og tilskuddet til
barnevernsfaglige videreutdanninger for tilsatte.53 Tilbudet om barnevernsfaglige
videreutdanninger er nærmere omtalt i kap. 1.3.3. Det åpnes samtidig for at også andre
videreutdanninger kan være relevante for den enkelte tjeneste. En høy andel av de tilsatte i
barnevernstjenestene har allerede tatt videreutdanning, og det er derfor naturlig å anta at
mange av de tilsatte allerede kan anses å ha oppfylt dette kravet. Departementet mener at,
det på samme måte som for masterutdanningene, bør være opp til den enkelte kommune
selv å vurdere hvilke videreutdanninger som er relevante.
Erfaringskravet er utformet slik at det kan oppfylles gjennom erfaring for eksempel fra
barnevernstjenesten, Bufetat, barnevernsinstitusjon og fylkesmannen. Kommunene har
valgfrihet når det gjelder organisering av de kommunale tjenestene. Barnevernstjenesten kan
for eksempel legges til en felles omsorgs- og oppvekstetat eller velge andre organisatoriske
løsninger. På denne bakgrunn kan det i enkelte tilfeller oppstå spørsmål om en ansatt har
hatt arbeidsoppgaver og tilknytning til kommunens barnevernstjeneste som tilsier at kravene
til erfaring er oppfylt. Det er kommunen som må vurdere dette. Utgangspunktet for
vurderingen må være i hvilken grad vedkommende har erfaring fra arbeid med de
oppgavene som følger av barnevernloven. Det betyr også at erfaring fra en privat aktør som
har bistått barnevernstjenesten kan vurderes som relevant.
Det er samtidig viktig at kommunene tidlig planlegger hvordan de skal oppfylle det fremtidige
kravet om mastergrad. Det vises særlig til at personell som skal oppfylle kravet innen 2031
må kunne dokumentere minst fire års arbeidserfaring fra barnevernet, samt at vedkommende
på dette tidspunktet har gjennomført barnevernsfaglig videreutdanning på minst 30
studiepoeng. Kravet til erfaring vil i praksis innebære at nye medarbeidere uten relevant
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mastergrad, og uten tidligere arbeidserfaring fra barnevernet, fra 2027 ikke vil ha tilstrekkelig
tid til å tilegne seg den erfaringen som trengs for å kunne oppfylle kompetansekravet i 2031.
Overgangsordningen vil også omfatte barnevernstjenestens leder og stedfortreder, samt for
sakkyndige som barnevernstjenesten har engasjert etter bvl. § 4-3. Det samme gjelder i
tilfeller der barnevernstjenesten lar seg bistå av private ved utførelse av oppgaver som
omfattes av kompetansekravet.
Nærmere om hvilke oppgaver kompetansekravet bør omfatte
Etter departementets vurdering bør kompetansekravet knyttes til noen nærmere bestemte
kjerneoppgaver. I utkastet til ny bvl. § 15-3 er det gitt en oversikt over oppgaver som er
sentrale for kommunens og barnevernstjenestens ansvar etter loven.54 Det fremgår av
bestemmelsen at barnevernstjenesten blant annet har ansvaret for å gjennomgå og vurdere
bekymringsmeldinger, treffe vedtak om hjelpetiltak, forberede saker for behandling i
fylkesnemnda og iverksette og følge opp tiltak. Disse oppgavene, sammen med
gjennomføring av undersøkelser av barnets omsorgssituasjon, utgjør kjernen i
barnevernstjenestens virksomhet. Etter departementets vurdering er dette oppgaver som
krever høy grad av analytisk kompetanse og kliniske ferdigheter og som naturlig bør
omfattes av kompetansekravet.
Departementet begrunner dette med at oppgavene inngår i et saksforløp som strekker seg
over tid og over flere faser. Det er ofte vanskelig på et tidlig tidspunkt å forutse hvor
omfattende en sak vil bli. Rommet for faglig skjønn er stort. Oppgavene kjennetegnes ved at
det stilles høye krav til kvalitet i og dokumentasjon av faglige vurderinger og begrunnelser.
Feil og uforsvarlig praksis kan få store konsekvenser for den videre saksgangen, og det kan
være krevende både å avdekke og rette opp feil.
Departementet mener videre at kommunene selv er nærmest til å vurdere hvilken
kompetanse som trengs ved utøvelsen av andre typer oppgaver i barnevernet. Dette gjelder
blant annet ulike former for råd og veiledning og den praktiske utførelsen av ulike frivillige
hjelpetiltak. Det kommunale barnevernet tilbyr et bredt spekter av tiltak, fra praktisk bistand i
hjemmet og ulike former for aktivitetstilbud til mer spesialisert oppfølging og behandling. Vi
legger til grunn at det er stor variasjon i hvilken kompetanse, opplæring og utdanning som er
relevant. Departementet viser også til at tiltaksarbeidet overfor barn og familier er organisert
på ulike måter i kommunene. Ofte kan det være andre instanser, eller personer tilsatt utenfor
barnevernstjenestene, som står for den praktiske gjennomføringen av tiltak. Etter
departementets oppfatning tilsier dette at det er mindre hensiktsmessig å stille krav om
masterutdanning for denne delen av barnevernstjenestens arbeid.
Nedenfor følger en nærmere omtale av de oppgavene som departementet mener bare bør
kunne utføres av personell i barnevernstjenesten som oppfyller kompetansekravet, jf. forslag
til ny bvl. § 2-1 a første ledd.
Gjennomgang og vurdering av bekymringsmeldinger
De fleste barnevernssaker starter med at noen som er bekymret for et barns omsorgs- eller
livssituasjon, sender en bekymringsmelding til den kommunale barnevernstjenesten.
Barnevernstjenesten har plikt til snarest, og senest innen en uke, å gjennomgå meldingen og
vurdere om den skal følges opp med videre undersøkelser, jf. bvl. §§ 4-2 og 4-3.
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Barnevernstjenestens faglige vurdering av bekymringsmeldingen er avgjørende for om saken
følges opp med videre undersøkelser av barnets omsorgs- og livssituasjon, og for om det
eventuelt blir iverksatt tiltak etter barnevernloven. Dette innebærer blant annet å vurdere
alvorlighetsgraden i de bekymringsmeldingene de mottar, og vurdere behovet for å iverksette
midlertidig akuttiltak for å beskytte barnet. Konsekvensene av feil håndtering og svikt i faglige
vurderinger av bekymringsmeldinger har blitt påpekt i flere sammenhenger.55 En feilaktig
henleggelse av en bekymringsmelding, som skulle ha blitt fulgt opp med undersøkelser og
barneverntiltak, kan få alvorlige konsekvenser for det barnet saken gjelder.
På denne bakgrunn foreslår departementet at kompetansekravet skal omfatte
barnevernstjenestens arbeid med å gjennomgå og vurdere bekymringsmeldinger. Se forslag
til ny bvl. § 2-1 a første ledd bokstav a.
Undersøkelser av barnets omsorgssituasjon
Barnevernstjenesten har rett og plikt til å foreta undersøkelser dersom det er rimelig grunn til
å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for barnevernstiltak, jf. bvl. § 4-3.
Hensikten med en undersøkelse er å kartlegge barnets helhetlige omsorgssituasjon, avklare
om det er grunnlag for å iverksette tiltak i henhold til barnevernloven og vurdere hvilken hjelp
barnet har behov for.
Undersøkelsesarbeidet handler blant annet om å avdekke de faktiske forholdene og vurdere
alvorlighetsgraden i saken. Undersøkelsen danner grunnlaget for senere beslutninger og
vedtak, enten saken henlegges, barnevernstjenesten fatter vedtak om frivillige hjelpetiltak,
eller fremmer en tvangssak for fylkesnemnda. I tilfeller der det er grunnlag for å iverksette
barnevernstiltak, må barnevernstjenesten dokumentere sine barnevernsfaglige vurderinger
av barnets behov for barnevernstiltak og begrunne de tiltakene som iverksettes. Hensynet til
barn og foreldrene tilsier at det må legges stor vekt på systematikk, faglighet og
rettssikkerhet.
Departementet legger også vekt på at undersøkelsesarbeidet innebærer inngrep i privatlivet
til barn og familier. Undersøkelsen kan gjennomføres selv om foreldrene motsetter seg
innsyn i sitt privatliv, og den kan gjennomføres ved hjemmebesøk og ved enesamtale med
barnet. Barnevernstjenesten har også en forholdsvis vid adgang til å innhente opplysninger
fra andre offentlige myndigheter uten samtykke fra dem opplysningene gjelder, jf. bvl. § 6-4.
Dersom det er nødvendig kan barnevernstjenestens leder kreve bistand fra politiet til
gjennomføring av undersøkelsen, jf. bvl. § 6-8. Ved mistanke om at barnet blir mishandlet i
hjemmet eller utsatt for andre former for alvorlige overgrep i hjemmet, kan
barnevernstjenesten gi pålegg om at barnet skal bringes til sykehus eller annet sted for
undersøkelse.
Både forskning og tilsyn med barnevernstjenestene har vist at det mange steder er lite
systematikk i gjennomføringen av undersøkelser og at barn og foreldre i svært varierende
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grad involveres og medvirker i saken. Det er også pekt på mangel på utredningskompetanse,
gode analyser av barnets beste og dokumentasjon av barnevernsfaglige vurderinger.56
Departementet foreslår på denne bakgrunn at kompetansekravet skal omfatte arbeid knyttet
til barnevernstjenestens undersøkelse av barnets omsorgssituasjon. Se forslag til ny § 2-1 a
første ledd bokstav b.
Vedtak om hjelpetiltak
En undersøkelse etter barnevernloven § 4-3 kan resultere i at barnevernstjenesten
henlegger saken, forbereder og fremlegger en sak for fylkesnemnda eller selv fatter vedtak
om ulike former for hjelpetiltak. Barnevernstjenesten kan både treffe vedtak om å yte
hjelpetiltak, vedtak om avslag på søknad om hjelpetiltak, samt treffe vedtak om å avslutte
hjelpetiltak.
Barnevernstjenesten skal iverksette hjelpetiltak "når barnet på grunn av forholdene i hjemmet
eller av andre grunner har særlige behov for det", jf. bvl. § 4-4 annet ledd. Kravet om at
barnet må ha et særlig behov for hjelp innebærer at hjelpebehovet er større enn det som er
vanlig for de fleste andre barn. Barnevernstjenesten må gjøre konkrete faglige vurderinger i
hvert enkelt tilfelle. Dette forutsetter en god forståelse av barnets behov og et godt faglig
skjønn.
Avgjørelser om ytelser og tjenester etter barnevernloven regnes som enkeltvedtak, jf. bvl. §
6-1 annet ledd. Også avslag på en søknad om hjelpetiltak, og barnevernstjenestens
avslutning av hjelpetiltak, regnes som et enkeltvedtak. Å treffe vedtak om tiltak etter
barnevernloven er en kjerneoppgave for barnevernstjenesten. Det innebære utøvelse av
offentlig myndighet og forutsetter konkrete barnevernsfaglige vurderinger.
Departementet foreslår på denne bakgrunn at kompetansekravet skal omfatte det å treffe
vedtak om hjelpetiltak. Se forslag til ny bvl. § 2-1 a første ledd bokstav c.
Forberede saker for behandling i fylkesnemnda
En undersøkelse kan ende i at barnevernstjenesten fremmer sak for Fylkesnemnda for
barnevern og sosiale saker. Det er den kommunale barnevernstjenesten som er den
offentlige parten i saken. Sakene innledes ved at barnevernstjenesten utarbeider begjæring
om tiltak. Begjæringen danner grunnlaget for nemndas tilrettelegging og videre behandling
av saken. En begjæring til fylkesnemnda berører en rekke juridiske og prosessuelle
problemstillinger og blir som regel utarbeidet i samarbeid mellom kommunens advokat og
barnevernstjenesten. Det er viktig at saken er så godt forberedt som mulig, både av hensyn
til foreldrenes og barnets rettssikkerhet og barnevernets mulighet til å gi det enkelte barnet
den hjelpen det trenger. Begjæringen skal blant annet inneholde en saksfremstilling, der
barnevernstjenesten skal gi en objektiv beskrivelse av faktum i saken, også de
opplysningene som taler til partenes fordel.57
Barnevernstjenesten må kunne redegjøre for hvilke eventuelle hjelpetiltak som har vært satt
inn og varigheten av tiltakene, årsaken til at de ble avsluttet og barnevernstjenestens
evaluering av de utprøvde hjelpetiltakene. Selv om barnevernstjenesten får bistand av
kommunens advokat eller jurist, reiser saker for fylkesnemnda ofte mange kompliserte
faglige og juridiske spørsmål, som stiller store krav til kompetansen til de som skal bistå i å
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forberede saken på kommunens vegne. Bufdir har særlig pekt på at både
tilsynsmyndighetene og tilsatte i barnevernstjenestene har etterspurt mer kompetanse i juss.
Departementet foreslår på denne bakgrunn at kompetansekravet skal omfatte forberedelse
av saker for behandling i fylkesnemnda, se forslag til ny bvl. § 2-1 a første ledd bokstav d.
Iverksette og følge opp tiltak
Barnevernstjenesten har et ansvar for å iverksette og følge opp hjelpetiltak, akuttvedtak,
vedtak om omsorgsovertakelse og vedtak om opphold i barnevernsinstitusjon på grunn av
alvorlige atferdsvansker. Dersom det er fattet vedtak om hjelpetiltak, skal
barnevernstjenesten utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan som skal evalueres regelmessig.
Ved omsorgsovertakelser skal barnevernstjenesten vedta en plan for barnets
omsorgssituasjon.
Barnevernstjenestens plikter i forbindelse med dette ansvaret er omfattende. Det forutsettes
at barnevernstjenesten følger opp barnet, foretar jevnlige faglige vurderinger av barnets
situasjon og om tiltakene virker etter sin hensikt, eller om de bør erstattes med andre tiltak. I
tillegg må barnevernstjenestene følge opp foreldrene og vurdere foreldrenes utvikling etter
omsorgsovertakelser, samt legge til rette for og vurdere mulighetene for tilbakeføring til
foreldrene. Dette innebærer eksempelvis å vurdere om det er grunnlag og behov for å utvide
samværet som fylkesnemnda har fastsatt. Barneverntjenesten har også plikt til å følge opp
barn og foreldre etter et midlertidig akuttvedtak. Det er flere ganger vist til at
barneverntjenestene svikter i oppfølgningen av barnet og familien.58
Departementet foreslår på denne bakgrunn at kompetansekravet skal omfatte iverksetting og
oppfølgning av barnevernstiltak. Se forslag til ny § 2-1 a første ledd bokstav d.
Dispensasjon og varig unntak fra kompetansekravet
Ved utformingen av forslaget har departementet lagt vekt på at kompetansekravet skal
innrettes på en slik måte at kommunene har gode forutsetninger for å kunne oppfylle kravet.
Vi viser blant annet til at en lang innføringsfase frem til 2031 vil gi kommunene god tid til å
forberede og tilpasse seg til det nye kompetansekravet. I tillegg er forslaget utformet slik at
flere ulike masterutdanninger vil være relevante for å oppfylle kravet. Det er også
kommunene selv som vurderer hvilke utdanninger som er relevante. Departementet ser
likevel at det kan oppstå situasjoner der enkelte kommuner ikke vil klare å rekruttere
personell som oppfyller kravet om mastergrad.
Departementet foreslår derfor at kommunen i visse tilfeller skal kunne gi midlertidig
dispensasjon og varig unntak fra kravet om mastergrad, jf. forslag til ny bvl. § 2-1 b. Som en
konsekvens av at kravet om master er foreslått å gjelde fra 1. januar 2031, vil bestemmelsen
først og fremst bli relevant etter dette tidspunktet.
Unntaksbestemmelsen omfatter enkelttilfeller der kommunen har forsøkt å rekruttere
medarbeidere med nødvendig kvalifikasjoner gjennom offentlige utlysning av stillinger, men
ikke lyktes i å få søkere med barnevernsfaglig eller annen relevant masterutdanning.
Departementet foreslår videre at kommunen i slike tilfeller må utarbeide en ettårig plan for
systematisk veiledning av den nytilsatte i utførelse av de oppgavene som er omfattet av
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kompetansekravet. Dette er begrunnet i at nytilsatte, etter relativt kort tid, vil kunne komme i
situasjoner der de må håndtere saker som kan medføre store inngrep i barn og familiers liv.
Etter departementets vurdering vil god støtte og veiledning redusere risikoen for at kvaliteten
på utredninger og beslutninger i vanskelige saker svekkes, i tilfeller der arbeidet må utføres
av medarbeidere uten nødvendig utdanning eller erfaring.
Departementet foreslår ikke spesielle krav til organiseringen og omfang av veiledningen,
utover at det skal skje systematisk gjennom det første arbeidsåret, men det bør legges vekt
på at veiledningen utføres av en erfaren medarbeider med rett kompetanse. Dette kan
ivaretas gjennom kollegastøtte internt i tjenesten eller gjennom samarbeid med andre
kommuner. Det siste vil være aktuelt i tilfeller der kommunen selv mangler erfarne
medarbeidere som kan stå for veiledningen. Departementet viser til at Bufdir som
fagdirektorat for barnevernet vil kunne gi faglige anbefalinger til hvordan veiledning av
nytilsatte kan organiseres og gjennomføres. Se også omtale av dette temaet i kap. 3.
Videre foreslår departementet krav om at den nytilsatte må ta en barnevernsfaglig eller
annen relevant videreutdanning, i likhet med kravet som stilles til tilsatte under
overgangsordningen, som er omtalt i kap. 2.3.4. Dette innebærer at medarbeideren innen tre
år må ha gjennomført og bestått videreutdanning på minst 30 studiepoeng. Den enkelte
kommune må selv avgjøre hvilke videreutdanninger som er relevante, basert på en konkret
vurdering av hvilken kompetanse og kvalifikasjoner som er nødvendig for at
barnevernstjenesten skal kunne utføre sine oppgaver på en faglig forsvarlig måte.
Departementet foreslår videre at kommunen skal kunne gi varig unntak for kravet til
mastergrad når det foreligger dokumentasjon på at videreutdanningen er gjennomført.
Unntaket vil da også gjelde i tilfeller der vedkommende senere skifter arbeidssted.
Departementet vil vurdere om det er behov for å utarbeide en mal som kommunene kan
benytte ved behandlingen av saker om dispensasjon og varig unntak.
Fylkesmannen fører tilsyn med kommunens oppfyllelse av plikter etter barnevernloven jf. § 23 tredje ledd og § 2-3 b annet ledd. Fylkesmannens tilsynsansvar innebærer at de kan føre
kontroll med at kravene til å gi midlertidig dispensasjon og varig unntak fra kravet om
mastergrad er oppfylt, og at kommunen har gjort en forsvarlig vurdering og behandling av
saken. For at fylkesmannen skal være kjent med hvordan den enkelte kommune praktiserer
ordningen med dispensasjon og varig unntak fra kompetansekravet, foreslår departementet
at kommunen skal ha plikt til å rapportere til fylkesmannen om de tilfellene der de gir
dispensasjon og varig unntak fra komptansekravet.

Krav om veiledning av tilsatte i barnevernet
Gjeldende rett
Alle tjenester og tiltak etter barnevernloven skal være forsvarlige, jf. barnevernloven § 1-4. I
forarbeidene til forsvarlighetskravet er det understreket at barnevernstjenestens personell er
en "avgjørende ressurs for å kunne yte forsvarlige tjenester", samt at barnevernstjenesten
"må ha en bemanning, kompetanse og kvalifikasjoner som er tilstrekkelig for å ivareta sine
oppgaver på en forsvarlig måte."
Kommunen har ansvar for nødvendig opplæring av barnevernstjenesten personell, jf. sjette
ledd i barnevernloven § 2-1. Videre følger det av barnevernloven § 2-1 annet ledd at
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kommunen skal ha internkontroll for å sikre at oppgavene utføres i samsvar med krav
fastsatt i eller i medhold av lov.59

Når det gjelder barnevernsinstitusjoner følger det av barnevernloven § 5-10, at
departementet, for å sikre en forsvarlig standard, kan gi forskrifter om hvilke krav som
skal stilles til institusjonene, herunder faglige krav og krav til bygninger, utstyr og
bemanning.60 Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner
(kvalitetsforskriften) inneholder en egen bestemmelse om krav til bemanning og de
tilsattes kompetanse, jf. § 5. Det fremgår av tredje ledd at institusjonen skal sørge for
at de tilsatte får nødvendig faglig veiledning og opplæring.
Videre følger det av bvl. § 2-3 tredje ledd at Bufetat skal ha internkontroll for å sikre at
oppgavene utføres i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. I
kvalitetsforskriften er det i kapittel 2 gitt særlige regler om internkontroll i
barnevernsinstitusjoner. Det er presisert i § 12 at institusjonen som del av internkontrollen
skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor
fagområdet.

Bakgrunnen for forslaget
Dagens situasjon
Det er store variasjoner i hvilken oppfølging nytilsatte og nyutdannede får i barnevernet. Ved
flere barnevernstjenester og institusjoner er det ingen systematisk veiledning eller opplæring
av nytilsatte.61 Selv om barnevernsledere trekker frem opplæring og veiledning i
jobbsituasjonen som det viktigste tiltaket for å forbedre tjenestens kompetanse, er det bare
27 prosent av barnevernstjenestene som tilbyr et formelt opplæringsprogram for nytilsatte.
De fleste barnevernstjenester jobber etter en generalistmodell der det forventes at alle
medarbeiderne løser et bredt spekter av oppgaver. Mange unge og uerfarne medarbeidere
kan derfor, etter relativt kort tid, komme i situasjoner der de må håndtere saker som
innebærer store inngrep i barn og familiers liv. Manglende støtte eller utilstrekkelig veiledning
kan føre til at mange unge, nytilsatte blir stående alene med krevende arbeidsoppgaver.62
Det er høy risiko for at kvaliteten på utredninger og beslutninger i vanskelige saker svekkes
dersom arbeidet overlates til medarbeidere uten nødvendig erfaring. Det kan også føre til at
mange medarbeidere i barnevernet slutter etter kort tid.63 Dette betyr at gjennomstrømningen
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av tilsatte blir stor, og det blir vanskelig å bygge og vedlikeholde kompetanse over tid. Hele
40 prosent av de tilsatte i det kommunale barnevernet har vært tilsatt i 3 år eller mindre.64
Bufdirs forslag
Bufdir foreslo i sin utredningsrapport å innføre krav om veiledet førsteår i alle
barnevernstjenester og institusjoner, for å trygge nytilsatte i rollen som barnevernsarbeider
og bidra til ferdighetstrening gjennom kvalifisert veiledning. Tiltaket innebærer at det avsettes
tid til systematisk veiledning av nytilsatte det første arbeidsåret. Direktoratet la videre til
grunn at veiledningsfunksjonen kan utgjøre en viss stillingsprosent, samt at veiledningen bør
gjennomføres av medarbeidere med formell veilederkompetanse. Bufdir mente at tiltaket
som hovedregel skal omfatte alle nytilsatte som ikke har arbeidet i barnevernet tidligere.

Departementets vurderinger og forslag
Behovet for å lovfeste krav om veiledning av nytilsatte
Departementet er enig med Bufdir i at det er et klart behov for å styrke kvaliteten på
veiledningen og oppfølgingen av nytilsatte i barnevernet. Både barnevernstjenestene og
institusjonene har komplekse arbeidsoppgaver som krever erfaring og øvelse for å utøves på
en god måte. Vi merker oss at det er bred støtte i praksisfeltet til å innføre et veiledet
førsteår. Tiltaket er blitt diskutert ved flere anledninger, blant annet i Befring-utvalget (NOU
2009:8 Kompetanseutvikling i barnevernet) og i Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for
velferd. I gjennomgangen av saker der barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og
omsorgssvikt (NOU 2017:12 Svikt og svik), ble det vist til eksempler der tilsatte ble stående
med ansvaret, uten støtte fra kollegaer og leder. Dette kan åpenbart påvirke yrkesutøvelsen
og kvaliteten på tjenestene til barn og familier.
Departementet er likevel skeptisk til å innføre krav om veiledet førsteår som skal gjelde alle
nytilsatte som ikke har erfaring fra arbeid i barnevernet tidligere. Behovet for veiledet førsteår
vil bli redusert gjennom de øvrige forslagene i dette høringsnotatet. Dette gjelder særlig
forslaget om å innføre krav om mastergrad i det kommunale barnevernet, krav om
bachelorgrad for arbeid i barnevernsinstitusjonene og forslaget om å styrke praksisstudiene i
de utdanningene som er mest relevante for arbeid i barnevernet. Etter departementets
vurdering vil disse tiltakene samlet sett bidra til at nytilsatte vil være bedre kvalifisert for og
forberedt på arbeid i barnevernet.
På denne bakgrunn har departementet kommet til at det ikke er hensiktsmessig å innføre et
spesifikt lovkrav om veiledet førsteår for alle nytilsatte uten tidligere arbeidserfaring. Vi viser
imidlertid til at det i kap. 2 er foreslått at kommunene skal kunne søke om dispensasjon fra
kravet om mastergrad, i tilfeller der de ikke klarer å rekruttere kvalifiserte medarbeidere. Etter
departementets vurdering er det i disse tilfellene grunn til å stille et særskilt krav om at
kommunen sørger for at nytilsatte får systematisk veiledning av erfarne medarbeidere det
første arbeidsåret, jf. forslag til ny bvl. § 2-1 b. Innholdet i lovbestemmelsen er nærmere
omtalt i kap. 2.3.6.
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Departementet vil, utover dette, presisere det generelle ansvaret som kommunene og
barnevernsinstitusjonene allerede har for at de tilsatte er godt rustet til å løse de oppgavene
de er satt til. Det fremgår i barnevernloven at kommunen har ansvar for nødvendig opplæring
av barnevernets personell. Tilsvarende fremgår det av kvalitetsforskriften at den enkelte
barnevernsinstitusjon har ansvar for å sørge for at de tilsatte får nødvendig faglig veiledning
og opplæring.
Departementet foreslår at det presiseres i barnevernloven at kommunens ansvar for
opplæring også omfatter veiledning av barnevernstjenestens personale, jf. forslag til
endringer i bvl. § 2-1 syvende ledd. Det foreslås samtidig noen mindre endringer i hvordan
bestemmelsen er utformet. Departementet foreslår videre å tydeliggjøre
barneverninstitusjonenes ansvar for veiledning og opplæring av institusjonsansatte ved å
flytte kravene fra kvalitetsforskriften til barnevernloven, jf. forslag til ny § 5-11 fjerde ledd i
barnevernloven.
Innholdet i kravet til opplæring og veiledning
Kommunen har allerede i dag et ansvar for opplæring og veiledning av de tilsatte i
barnevernstjenesten. Dette innebærer blant annet at kommunen må sørge for at
barnevernstjenestens personale har den kunnskapen og de ferdighetene som er nødvendig
for at kommunen kan ivareta sine oppgaver etter barnevernloven.
Departementet legger særlig vekt på at nytilsatte i det kommunale barnevernet, uten tidligere
arbeidserfaring, må bli fulgt opp og få den støtten de trenger. Dette er avgjørende for at de
skal kunne håndtere barnevernssaker på en forsvarlig måte, og det er særlig viktig i saker
der det kan være behov for omfattende og inngripende tiltak. Som nevnt ovenfor er det en
sammenheng mellom kompetansen til de tilsatte i barnevernstjenesten og det generelle
forsvarlighetskravet. Det er derfor av avgjørende betydning at kommunen sørger for at
nytilsatte får tilgang på tilstrekkelige opplæring, veiledning og kollegastøtte, slik at de ikke blir
stående alene i krevende saker. Overgangen fra utdanning til arbeid i barnevernet kan bli
spesielt vanskelig for nytilsatte som heller ikke har hatt praksis i barnevernet i sin utdanning.
Kommunens ansvar for opplæring og veiledning av personale innebærer også å legge til
rette for at de tilsatte er oppdatert på regelverket, ny forskning og annen viktig kunnskap om
hva som er god praksis. Det vil også kunne omfatte kunnskaps- og tiltaksutvikling for å få på
plass god samhandling med andre tjenester. Faglig oppdatering kan eksempelvis skje
gjennom etter- og videreutdanning, eller gjennom andre former for informasjons- og
opplæringsvirksomhet. Faglig oppdatering vil være spesielt viktig i tilfeller der det er fare for
svikt i tilbudet til barna.
Den enkelte kommune må selv vurdere innholdet i og omfanget av opplæring og veiledning
til de tilsatte i barnevernet, blant annet med bakgrunn i nasjonale reformer og lokale behov.
Departementet vil også vise til at Bufdir som fagdirektorat vil kunne gi faglige anbefalinger
om hvordan opplæring og veiledning av barnevernets personale bør skje. Dette omfatter
også anbefalinger om gjennomføringen av veiledet førsteår for nytilsatte i det kommunale
barnevernet, som del av dispensasjonsordningen knyttet til tilsatte som ikke oppfyller kravet
om mastergrad. Se nærmere omtale av dette temaet i kap. 2.3.6.
Den enkelte barnevernsinstitusjon har et tilsvarende ansvar for at tilsatte får nødvendig
opplæring og veiledning. Barnevernsinstitusjonene må sørge for at nytilsatte får den faglige
oppfølgingen de trenger for å drive miljøterapeutisk endringsarbeid i tråd med de planene og
den faglige tilnærmingen som gjelder for institusjonen. Tilsyn med barnevernsinstitusjonene
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kan tyde på et særlig behov for å sikre at alle tilsatte har god kunnskap om
rettighetsforskriften, og om forsvarlig grensesetting og bruk av tvang overfor de barna og
ungdommene som bor på institusjonene.

Kompetansekrav i barnevernsinstitusjoner
Gjeldende rett
Bufetat har et helhetlig ansvar for institusjonstilbudet på barnevernsområdet, jf.
barnevernloven (bvl.) §§ 5-1 og 8-2. Ansvaret blir ivaretatt både gjennom etablering og drift
av egne statlige barnevernsinstitusjoner, samt ved avtaler om kjøp av plasser i kommunale
og private institusjoner. Private og kommunale institusjoner kan bare benyttes dersom
institusjonen er godkjent av Bufetat, jf. bvl. § 5-8. Institusjonen kan bare godkjennes dersom
det drives i samsvar med krav i barnevernloven og forskrifter til loven, samt at institusjonen
ellers drives på en forsvarlig måte. Dette innebærer blant annet at institusjonen må oppfylle
de krav til bemanning og kompetanse som følger av barnevernloven og av
kvalitetsforskriften.
For å sikre at oppgavene blir utført i samsvar med regelverket har Bufetat en lovpålagt plikt til
å føre internkontroll, jf. bvl. § 2-3 tredje ledd. Også den enkelte barnevernsinstitusjon har plikt
til internkontroll, jf. § 10 i kvalitetsforskriften. Bufetat kan når som helst, og på en
hensiktsmessig måte, føre kontroll med at vilkårene for godkjenning er oppfylt, jf. § 7 i
godkjenningsforskriften. Statlige barnevernsinstitusjoner godkjennes ikke, men
kvalitetssikres og skal oppfylle de samme krav til kvalitet som private institusjoner.
Det generelle kravet til forsvarlighet i barnevernloven § 1-4 innebærer at den enkelte
barnevernsinstitusjon må ha kompetanse og bemanning som er tilstrekkelig til å ivareta de
oppgavene som følger av barnevernloven.
Videre følger det av bvl. § 5-10 at departementet, for å sikre en forsvarlig standard, kan gi
forskrifter om hvilke krav som skal stilles til institusjonene Dette omfatter blant annet faglige
krav og krav til bygninger, utstyr og bemanning. Med hjemmel i denne bestemmelsen har
departementet fastsatt kvalitetsforskriften.
Kvalitetsforskriften har en egen bestemmelse om krav til bemanning og de tilsattes
kompetanse, jf. § 5. Det fremgår av bestemmelsen at institusjonen skal ha en stillingsplan
som sikrer en faglig forsvarlig drift, jf. første ledd. Videre er det presisert at institusjonen skal
ha tilsatt personell med tilstrekkelig nivå og bredde i kompetansen sett i forhold til
institusjonens målgruppe og målsetting, samt at institusjonen skal ha en arbeidstidsordning
som sikrer kontinuitet og stabilitet for beboerne.
Bestemmelsen om krav til bemanning og de tilsattes kompetanse er tolket slik at opp mot 50
prosent av de tilsatte i hver enkel institusjon og avdeling må ha barnevernsfaglig eller
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sosialfaglig kompetanse for å oppfylle kravet.65 66 Direktoratet har lagt til grunn at det etter en
forsvarlighetsvurdering ofte vil kunne stilles høyere krav til kompetanse og bemanning.
I bestemmelsens annet ledd er det presisert at institusjonen skal ha en leder og en
stedfortreder for lederen. Videre fremgår det at leder eller stedfortreder skal minst ha treårig
høyskoleutdanning i sosialfag eller annen relevant utdanning på tilsvarende nivå, samt
tilleggsutdanning i administrasjon og ledelse.
Det fremgår av bestemmelsens tredje ledd at institusjonen skal sørge for at de tilsatte får
nødvendig faglig veiledning og opplæring.
Fylkesmannen fører tilsyn med barnevernsinstitusjoner, jf. bvl. §§ 2-3, 2-3 b og 5-7. Kjernen i
tilsynet er å føre kontroll med at de tjenester og tiltak institusjonen gir er i samsvar med krav
fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, samt at barn og ungdom som er plassert i
institusjon får forsvarlig omsorg og behandling. Som del av fylkesmannens tilsynsansvar
fører fylkesmannen kontroll med at den enkelte barnevernsinstitusjon oppfyller de kravene til
forsvarlig bemanning og kompetanse som følger av barnevernloven og av kvalitetsforskriften.
Oslo kommune har et helhetlig ansvar for barnevernet, jf. bvl. § 2-3 a. Det fremgår av
bestemmelsen at barnevernlovens bestemmelser om Bufetats oppgaver og myndighet ikke
kommer til anvendelse i Oslo kommune. I stedet følger det av bestemmelsen at Bufetats
oppgaver og myndighet ivaretas av Oslo kommune. Kommunens vedtak om godkjenning
etter bvl. § 5-8 kan påklages til sentralt nivå i Bufetat.

Bakgrunnen for forslaget
Dagens situasjon
Om lag 1100 barn og unge i Norge er til enhver tid plassert i en barnevernsinstitusjon. De
fleste er i alderen 13 til 18 år, og det er noen flere gutter enn jenter. Særlig der
institusjonsoppholdet er begrunnet i barnets egen atferd åpner barnevernloven for bruk av
tvang og makt.67 Det statlige institusjonsbarnevernet er en andrelinjetjeneste med ansvar for
å gi hjelp i form av omsorgs- og endringstiltak til barn og ungdom som ofte trenger mye støtte
og oppfølging.
Bufetat har ansvar for at det finnes et tilstrekkelig antall differensierte plasser tilpasset det
enkelte barns behov, og plikt til å bistå barnevernstjenesten med plassering av barn på
institusjon. Bufetat driver egne institusjoner, men kan også oppfylle sitt ansvar ved å kjøpe
institusjonsplasser drevet av private aktører. Ved utgangen av 2018 bodde 62 prosent av
barn i barnevernsinstitusjoner i et tilbud levert av private aktører.68 Bufetat betjener hele
landet, med unntak av Oslo. Barne- og familieetaten (BFE) i Oslo har et tilsvarende ansvar
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som det Bufetat har i landet for øvrig, ved at de har ansvar for drift av egne institusjoner og
kjøp av institusjonsplasser fra private.
De siste 10-15 årene har institusjonsbarnevernet gjennomgått store endringer. Utviklingen
har gått i retning av økt profesjonalisering og spesialisering. Bufetat har differensiert sitt
institusjonstilbud og tilbyr institusjonsopphold for følgende målgrupper: akutt, omsorg for
ungdom, omsorg for barn, ungdom med alvorlige atferdsvansker og ungdom med
rusproblemer. Det skilles mellom lav og høy risiko for videre problemutvikling når det gjelder
ungdom med alvorlige atferdsvansker. Begrunnelsen for et differensiert tilbud er blant annet
behovet for å tilrettelegge institusjonstilbudet ut fra ungdommenes ulike behov og å redusere
risiko for at ungdom lærer negativ atferd. Standardiserte forløp for arbeid med de ulike
målgruppene er under utvikling og innføring. Oslo kommune benytter ikke Bufetats
målgruppedifferensiering, men har et tilbud som er tilpasset barnas plasseringshjemler,
henholdsvis akutt, omsorg og behandling.
I samme tidsperiode har det vært en dreining mot økt bruk av fosterhjem. Av de barna som
mottar tiltak utenfor hjemmet, har det vært en markant nedgang i andelen som bor på
barnevernsinstitusjon. En konsekvens av denne utviklingen er at unge som i dag får et tilbud
på barnevernsinstitusjon ofte har omfattende behov for støtte og behandling. Begrenset
kapasitet i døgninstitusjoner i psykisk helsevern for barn og unge, samt en klar målsetting om
redusert antall unge i fengsel, kan også ha bidratt til at flere barn som opplever store
problembelastninger havner på barnevernsinstitusjon.
I forskningsrapporten Barns helse i barnevernsinstitusjon ble det konkludert med at omlag 75
prosent av barna i barnevernsinstitusjoner har minst én psykisk lidelse, og at mange har flere
lidelser samtidig, som angst, depresjon og alvorlige atferdsforstyrrelser.69 Noen har gode
prognoser med riktig behandling, mens andre har kroniske tilstander som kognitiv svikt eller
psykiske funksjonshemminger.
Selv om oppgavene til tilsatte på barnevernsinstitusjon over tid har blitt mer krevende og
komplekse, har de formelle kravene til kompetanse og bemanning i institusjonene ikke
endret seg.
Direktoratet la i sin utredning av kompetansebehovet til grunn at 60-70 prosent av tilsatte i
statlige barnevernsinstitusjoner og i underkant av 50 prosent av tilsatte i private institusjoner i
dag er faglærte. Statistisk sentralbyrå sin oversikt over årsverk blant tilsatte i
barnevernsinstitusjoner og deres fagbakgrunn for 2018, viser at 23 prosent av årsverkene
utføres av barnevernspedagoger, 12 prosent av sosionomer, 9 prosent av
vernepleiere/sykepleiere, 9 prosent av personer med annen helse- og sosialfaglig utdanning
og 13 prosent av personer med annen høyere utdanning. Andelen med utdanning på
videregående nivå eller lavere utgjør hele 33 prosent av årsverkene.70
Tilsatte i barnevernsinstitusjoner pålegges et stort og døgnkontinuerlig ansvar for barn og
unge i en svært sårbar livssituasjon. Konsekvensene av svikt i tilbudet er alvorlige og i verste
fall fatale. En rekke tilsyn og gjennomganger de siste årene har avdekket
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kvalitetsutfordringer, blant annet at tilsatte i barnevernsinstitusjoner pålegges oppgaver de
ikke har tilstrekkelig kompetanse til å håndtere på en god nok måte.
Bufdirs institusjonsgjennomgang i 2018 fant at ungdommene ble gitt god omsorg, men
avdekket også store utfordringer i deler av tilbudet. Blant funnene var svak ledelse, sviktende
internkontroll, mangelfull kompetanse og opplæring, og manglende implementering av
institusjonsplaner.71 Videre er det gjennom tilsyn avdekket omfattende svikt og mangler i
tilbudet. I 2018 gjennomførte fylkesmennene et landsomfattende tilsyn med
barnevernsinstitusjoner. I Helsetilsynets oppsummeringsrapport Barnas hjem. Voksnes
ansvar, ble det konkludert med svikt i form av lovbrudd i arbeidet med forsvarlig omsorg og
bruk av tvang i 36 av 60 institusjoner som inngikk i tilsynet.72 Tilsynet avdekket store mangler
i bemanning og kompetanse ved mange institusjoner. I alle barnevernsinstitusjoner med svikt
i arbeidet med tydelige rammer og stabil voksenkontakt ble det også observert svikt i styring
og ledelse. 73
Innenfor andre typer institusjoner, som ungdomsenhetene og døgninstitusjoner i psykisk
helsevern for barn og unge, er det utarbeidet særskilte krav for kompetanse. Begge disse har
høyere kompetansekrav enn barnevernsinstitusjonene. Det skyldes at barn og unge
vurderes som særlig sårbare, med behov for særskilt kompetanse hos de tilsatte. Det stilles
også særkrav til kompetanse ved enkelte av Bufetats institusjoner. Ved de nye kombinerte
omsorgs- og helseinstitusjonene stilles det krav om at psykiatriske sykepleiere skal inngå i
institusjonenes turnus.
Forslaget fra Bufdir
Bufdir anbefalte i sin utredningsrapport å innføre krav om at tilsatte i barnevernsinstitusjoner
som hovedregel skal ha barnefaglig kompetanse på minst bachelornivå. Dette ble begrunnet
med at institusjonstilsatte skal ivareta unge som er i en svært krevende livssituasjon,
samtidig som de skal drive spesialisert endringsarbeid. Bufdir vurderte at kravet bør gjelde
for alle som har arbeidsoppgaver knyttet til det faglige omsorgs- og endringsarbeidet i
institusjonene. Kravet ble foreslått å gjelde for nytilsettinger etter tidspunkt for ikrafttredelse.
Bufdir foreslo samtidig et supplerende krav om at det bør være personell med utdanning i
miljøterapi ved samtlige institusjoner. De viste til at miljøterapi utgjør en kjernekompetanse i
det faglige arbeidet på institusjonene.
Videre foreslo Bufdir å innføre krav om mastergradsutdanning for ledere av
barnevernsinstitusjoner, der barnefaglig kompetanse inngår som del av bachelor- og/eller
mastergrad. Krav om mastergrad ble begrunnet med at institusjonsleder må kunne sikre en
samlet, faglig tilnærming, i tillegg til å ivareta den personalmessige og økonomiske
oppfølgingen av institusjonens drift. Bufdir ga uttrykk for at kravet bør omfatte både leder og
stedfortreder.
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Departementets vurderinger og forslag
Behovet for å lovfeste kompetansekrav i barnevernsinstitusjoner
Barn og unge som av ulike grunner oppholder seg i en barnevernsinstitusjon i en kortere
eller lengre periode skal gis forsvarlig omsorg og behandling. Barnevernsinstitusjonen kan i
visse situasjoner, og på nærmere angitte vilkår, treffe avgjørelser om tvang og andre inngrep
i den enkeltes personlige integritet. Dette stiller store krav til kvalitet og faglighet for å bidra til
at barn får forsvarlig omsorg og behandling, og at barns rettssikkerhet blir ivaretatt under
oppholdet. Samtidig har mange av barna store og sammensatte utfordringer. De kan ha
traumer som følge av omsorgssvikt, uheldige samspills- og tilknytningsforhold, overgrep eller
vedvarende stress og generell utrygghet. Barnevernsinstitusjoner skal også gi et godt og
forsvarlig tilbud til barn med alvorlig atferdsproblematikk og rusproblemer.
Etter departementets vurdering er det ikke samsvar mellom det utfordringsbildet vi ser i
barnevernsinstitusjonene og dagens utstrakte bruk av ufaglært arbeidskraft. Denne
vurderingen deles av Bufdir og understøttes av funn i tilsyn. Barnas behov for spesialisert
omsorg og behandling, kompleksiteten i arbeidsoppgavene, adgangen til tvangsbruk og at
svikt i tilbudet til det enkelte barn kan få store konsekvenser, tilsier at kompetansen i
barnevernsinstitusjonene bør heves.
For å sikre en helhetlig faglig tilnærming må de tilsatte være faglig rustet til å drive
endringsarbeid med utgangspunkt i spesifikke metoder og behandlingsmodeller. Det faglige
endringsarbeidet på institusjon må skje kontinuerlig, også i det daglige samspillet mellom
beboerne og de tilsatte. Dette krever kompetente fagmiljøer, der den felles faglige
tilnærmingen som gjelder for institusjonen blir forstått og etterlevd. Departementet er enig
med Bufdir i at fagpersonell som skal ansettes i en barnevernsinstitusjon minimum bør ha
bachelorutdanning.
Departementet er også enig med Bufdir i at dagens krav til institusjonsledere bør skjerpes.
God ledelse er en forutsetning for et forsvarlig tilbud. Ledelsen ved den enkelte institusjon
har et overordnet ansvar for å implementere faglige standarder og sikre at medarbeidere
etterlever krav og føringer. Dette innebærer ansvar for fagutvikling og løpende
forbedringstiltak i institusjonen, herunder å sikre jevnlige risikovurderinger og god
internkontroll. Konklusjonene fra Helsetilsynets landsomfattende tilsyn viser at det er en klar
sammenheng mellom svikt i forsvarlig omsorg og svikt i ledelse. Det bør, etter
departementets vurdering, stilles skjerpede krav om hvilken kompetanse institusjonsledere
skal ha. Det nye kompetansekravet bør gjelde for både leder og stedfortreder.
Departementet foreslår derfor en ny bestemmelse om krav til kompetanse ved ansettelse i
institusjon, jf. forslag til ny bvl. § 5-11 annet ledd. Kravet vil omfatte både statlige,
kommunale og private institusjoner, herunder de institusjonene som omfattes av ansvaret til
Oslo kommune.
Særlig om omsorgssentrene og sentre for foreldre og barn
I sin utredningsrapport la Bufdir opp til at minimumskravet om bachelorutdanning også kunne
gjøres gjeldende for omsorgssentrene for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år og
sentre for foreldre og barn, men uten at dette ble særskilt omtalt eller begrunnet.
Omsorgssentre er nærmere regulert i kapittel 5 A i barnevernloven. Reguleringen tilsvarer
det som gjelder for barnevernsinstitusjoner. Blant annet fremgår det av § 5A-7, at lovens
bestemmelser om tilsyn, godkjenning, rettigheter under oppholdet og krav til kvalitet i §§ 5-7,
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5-8, 5-9 og 5-10 med tilhørende forskrifter gjelder tilsvarende for omsorgssentre som for
institusjoner.
Etter departementets vurdering er det i denne sammenhengen forskjeller mellom
barnevernsinstitusjonene og omsorgssentrene når det gjelder innholdet i tilbudet, målgrupper
og hvilken kompetanse som et nødvendig for å gi et godt og forsvarlig tilbud.
Omsorgssentrenes primære formål er å gi et bo- og omsorgstilbud til barn under 15 år i
påvente av bosetting i en kommune, eventuelt retur til hjemlandet. Etter departementets
vurdering er det derfor ikke behov for å innføre tilsvarende krav til utdanning og kompetanse
som for tilsatte i barnevernsinstitusjonene. I lovforarbeidene til kapittel 5A i barnevernloven er
det detaljert beskrevet hvilken kompetanse som forventes av de tilsatte.74 De generelle
kravene til forsvarlig bemanning og kompetanse i kvalitetsforskriften blir videreført for
omsorgssentrene, se nærmere omtale i kap. 4.3.7. I dag praktiserer Bufetat at om lag 50
prosent av de tilsatte skal ha relevant utdanning. Departementet legger til grunn at
omsorgssentre skal ha forsvarlig bemanning og kompetanse. Dette innebærer at Bufetat må
tilpasse omsorgssentertilbudet til barnas særskilte behov og utfordringer. Denne gruppen
barn har ofte savn, traumer og behov for spesiell oppfølging. Dette må Bufetat ta høyde for
når de vurderer hva som er relevant kompetanse i omsorgssentrene.
Departementet vurderer videre at minimumskravet om bachelorutdanning heller ikke bør
gjelde for sentre for foreldre og barn. Krav til bemanning og de tilsattes kompetanse i
sentrene er nærmere regulert i § 13 i forskrift for Sentre for foreldre og barn. Bestemmelsen
tilsvarer langt på vei kravene til kompetanse og bemanning i kvalitetsforskriften § 5.
Sentre for foreldre og barn er et spesialisert tiltak med et betydelig høyere kompetansenivå
enn i barnevernsinstitusjonene. En stor andel av de tilsatte har utdanning på masternivå og
spisskompetanse i utredning av omsorgssituasjonen til sped- og småbarn. Innføring av et
krav om bachelorutdanning vurderes derfor som lite tilpasset sentrenes virksomhet. Det
vises også til at det pågår et arbeid om å utvikle nye retningslinjer for innholdet i Bufetats
tilbud til sped- og småbarn, og i dette arbeidet er det også naturlig å vurdere
kompetansebehovene i sentrene.
Krav til utdanning for nye institusjonstilsatte
Det er godt dokumentert at mange barn og unge som er plassert i en barnevernsinstitusjon
har store og sammensatte behov. For å kunne yte forsvarlig omsorg og behandling, vil det
ofte være behov for at institusjonen har en personalgruppe med bredde i utdanning og
kompetanse.
De tilsatte må blant annet ha kunnskap om miljøterapi og faglige metoder til bruk i det
daglige arbeidet i institusjonen, kunnskap og forståelse for rettighetsforskriften og bruk av
tvang, og kunnskap om behandling av psykiske vansker og rus- og atferdsvansker. De
tilsatte må også ha en sammensetning av kompetanse som gjør dem i stand til å ivareta alle
deler av beboernes hverdagsliv, herunder å følge opp barnas skolegang. Departementet
mener dette tilsier at alle institusjonstilsatte bør ha en grunnkompetanse som gjør dem faglig
rustet til å drive miljøterapeutisk endringsarbeid og benytte de faglige metoder som følger av
institusjonens planer. Det bør stilles krav om at ansatte som minimum har utdanning på
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bachelornivå, og det bør som hovedregel ikke være adgang til å ansette ufaglært personell i
barnevernsinstitusjonene.
Departementet deler direktoratets vurdering av at miljøterapi bør utgjøre en felles faglig
plattform ved barnevernsinstitusjonene. Formålet er at miljøet i institusjonen skal ha en
terapeutisk funksjon. De tilsatte skal både gi omsorg og skape trygge rammer for barna, i
tillegg til å arbeide med positiv utvikling og mestring knyttet til en rekke aspekter ved livet og
hverdagen deres. Vi mener likevel ikke at det er hensiktsmessig å stille krav om miljøterapi
ved den enkelte institusjon, men vi legger til grunn at utdanninger som gir kompetanse i
miljøterapi er særlig relevante for arbeid i barnevernsinstitusjoner.
Bufdir har foretatt en gjennomgang av retningslinjer og rammeplaner som viser at
barnevernspedagogutdanningen, vernepleierutdanningen og sosionomutdanningen gir den
mest relevante kompetansen for arbeid i barnevernsinstitusjon. Videre kan også andre
yrkesgrupper ha en kompetanse som er relevant og supplerende i arbeidet med barn og
unge i barnevernsinstitusjon. Dette gjelder blant annet ergoterapeuter og barnehagelærere.
Disse yrkesgruppene har ikke opplæring i miljøterapi som del av sin utdanning, men vil
likevel ha relevant kompetanse for arbeid med barn og unge i en miljøterapeutisk kontekst i
en barnevernsinstitusjon.
Fordi flere utdanningsgrupper kan være relevant for ansettelser i en barnevernsinstitusjon
foreslår departementet at det ikke stilles spesifikke krav til hvilke utdanninger som skal
regnes som relevante. Departementet foreslår i stedet et generelt utformet krav om at
personell som ansettes i en institusjon minimum skal ha relevant bachelorutdanning, jf.
forslag til ny bvl. § 5-11 annet ledd.
Departementet mener det er naturlig at Bufdir, gjennom sitt ansvar for lovtolkning vurderer
hvilke utdanninger som kan anses som relevante i oppfyllelsen av kompetansekravet. Dette
er i tråd med dagens system, der direktoratet har konkretisert nærmere hvordan dagens krav
om forsvarlig bemanning og kompetanse i kvalitetsforskriften skal forstås, herunder hvilken
kompetanse og bemanning den enkelte institusjonen må ha for å kunne godkjennes og
deretter benyttes til barn som trenger institusjonsplass. Bufdirs må samtidig legge til rette for
et system som tar høyde for at omfanget av utdanninger som kan være relevante kan endre
seg over tid, samt at også kandidater med utdanning fra utlandet kan være kvalifisert.
Bufdirs vurderinger av hvilke utdanninger som er relevante vil danne grunnlaget for
godkjenning av private og kommunale barnevernsinstitusjoner, samt for den løpende
kvalitetssikringen og oppfølgningen av statlige, kommunale og private institusjoner.
Direktoratets faglige vurdering av hvilke utdanninger som er relevante vil også være førende
for fylkesmannens tilsyn med barnevernsinstitusjonene og Bufetat. Vi legger til grunn at
forslaget til kompetansekrav faller utenfor yrkeskvalifikasjonsloven fordi
barnevernsinstitusjoner utøver offentlig myndighet.75
Innføring av kompetansekravet
Departementet mener at det ikke er hensiktsmessig at kravet om relevant bachelorutdanning
skal gjelde for de som allerede er ansatt i barnevernsinstitusjonene. Det vises blant annet til
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at det er ønskelig med en kontinuitet i bemanningen i den enkelte institusjon. Innføring av
skjerpede krav bør ikke bidra til økt turnover. Departementet foreslår derfor at
kompetansekravene fases inn gradvis ved at kravet skal gjelde for nytilsettinger. Det foreslås
heller ikke krav om spesifikke kompetansetiltak for de av dagens tilsatte som ikke
tilfredsstiller kravet om bachelorutdanning. Direktoratet vil imidlertid videreføre sine generelle
kompetansehevingstiltak for institusjonstilsatte gjennom Bufetats spisskompetansemiljøer.
Blant annet tas det sikte på at alle institusjonsansatte skal gjennomføre revidert opplæring i
rettighetsforskriften i løpet av 2020.
Departementet foreslår videre at tilsatte som i dag ikke tilfredsstiller kravet om relevant
bachelorutdanning, bør ha anledning til å skifte arbeidssted tilknyttet samme arbeidsgiver,
også etter at kompetansekravet har trådt i kraft. Forslaget tar dermed høyde for mulige
organisatoriske endringer i institusjonstilbudet som medfører til at institusjoner legges ned
eller endrer målgruppe. For tilsatte i Bufetat innebærer dette at dagens tilsatte kan skifte
arbeidsplass fra én statlig institusjon eller institusjonsavdeling til en annen, selv om de ikke
har bachelorutdanning. Også tilsatte i private institusjoner kan bytte mellom institusjoner og
avdelinger, forutsatt at de har samme arbeidsgiver. Dette vil også inkludere tilsatte som får
ny arbeidsgiver på grunn av endringer i selskapsstruktur som oppkjøp og sammenslåinger.
Personell som omfattes av kompetansekravet
Departementet foreslår at kravet om relevant bachelorutdanning skal omfatte alt faglig
personell som ansettes i en barnevernsinstitusjon. Kravet vil dermed omfatte både faste og
midlertidig tilsatte i statlige, kommunale og private institusjoner.
Med "faglig personell" menes personell som har som oppgave å gi barna som oppholder seg
på institusjonen forsvarlig omsorg og behandling. Tilsatte som ikke utfører slike oppgaver vil
ikke bli omfattet av kravet. Eksempler på tilsatte som ikke vil omfattes av kravet er merkantilt
tilsatte, vaktmester og kokk.
Vi viser til eget forslag om kompetansekrav for ledere og stedfortredere i
barnevernsinstitusjoner i kap.4.3.4.
Unntak fra kompetansekravet
Departementet foreslår en bestemmelse som åpner for at Bufetat i særlige tilfeller kan gi
unntak fra kravet om relevant bachelorutdanning. Det vises til at Bufetat har ansvar både for
å godkjenne private institusjoner, og for oppfølgning og løpende kvalitetssikring av
institusjonene.
Bakgrunnen for forslaget er at det i enkelte tilfeller kan være ønskelig at faglært personale
suppleres med personell med en annen bakgrunn eller kompetanse. Dette kan eksempelvis
være tilsatte som ikke har som sin oppgave å drive miljøterapeutisk endringsarbeid, men
som har som oppgave å bidra med ulike former for aktivitetstilbud. Det er også ønskelig med
mulighet for fleksibilitet i sammensetningen av personell for å ta høyde for en eventuell
endring i innretting av institusjonstilbudet i fremtiden.
Den enkelte institusjon eller institusjonseier kan i enkelttilfeller søke Bufetats regionsnivå om
unntak fra kravet om bachelorgrad. Institusjonen eller institusjonseier må begrunne hvorfor
søknaden bør innvilges. Innvilgelse av søknaden forutsetter at institusjonen likevel oppfyller
de generelle kravene i kvalitetsforskriften til faglig forsvarlig bemanning og øvrige krav i lov
og forskrift. Dersom Bufetat innvilger søknaden, må dette dokumenteres. Dette er blant
annet viktig av hensyn til fylkesmannens tilsyn med institusjonen.
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Krav til utdanning for institusjonsledere
Det fremgår av dagens kvalitetsforskrift at alle barnevernsinstitusjoner skal ha en leder, samt
en stedfortreder for lederen. Det er videre stilt krav om at enten leder eller stedfortreder må
ha treårig høyskoleutdanning i sosialfag eller annen relevant utdanning på tilsvarende nivå,
samt tilleggsutdanning i administrasjon og ledelse.
Departementet legger vekt på at institusjonsledelsen har et særlig ansvar for at barna får
forsvarlig omsorg og behandling, og et tilbud som er tilpasset det enkelte barns behov.
Institusjonsledelse krever både kompetanse til å utvikle og følge opp det faglige arbeidet i
institusjonen, og til å følge opp institusjonens drift. Det faglige ansvaret som følger av
lederrollen tilsier at det bør stilles krav til høyere formalkompetanse hos institusjonsledere
enn hos tilsatte. Det samme bør gjelde for stedfortredere, som i leders fravær innehar det
faglige ansvaret for institusjonstilbudet.
Etter departementets vurdering bør det stilles krav om at leder og stedfortreder ved en
barnevernsinstitusjon skal ha mastergrad. Departementet legger til grunn at de nye
barnevernsfaglige masterutdanningene i barnevern vil være særlig relevante for
institusjonsledere (se kap. 1.3.4). Samtidig kan også andre utdanninger anses som
relevante, forutsatt at de gir kompetanse som gjør kandidaten i stand til å forstå og utvikle
det faglige arbeidet ved institusjonen. Departementet foreslår med bakgrunn i dette et krav
om at leder og stedfortreder i en institusjon skal ha "barnevernsfaglig mastergrad eller annen
relevant utdanning på tilsvarende nivå". Se forslag til ny bvl. § 5-11 tredje ledd.
Som følge av forslaget om lovfestet krav om masterutdanning, er det etter departementets
vurdering ikke lenger behov for å stille krav om tilleggsutdanning i administrasjon og ledelse.
Se forslag til endringer av § 5 i kvalitetsforskriften i kap. 4.3.7.
Overgangsordning og innføring av kompetansekravet for ledere
Departementet er opptatt av at dagens tilsatte og ledere ivaretas på en god måte ved
innføringen av nye kompetansekrav. Vi foreslår at kravet til relevant bachelorutdanning kun
skal gjelde ved nytilsettinger etter at lovendringen har trådt i kraft. Dagens tilsatte uten
lederansvar vil dermed ikke bli omfattet av lovforslaget.
For ledere foreslås det at kravet om mastergrad skal gjelde fra 1. januar 2031. Dette vil gi
institusjonene tilstrekkelig tid til å tilpasse seg det nye kompetansekravet. For ledere og
stedfortredere som allerede er ansatt ved en barnevernsinstitusjon, og de som ansettes i
perioden frem til 2031, kan kompetansekravet også oppfylles gjennom en kombinasjon av
relevant bachelorgrad og relevant videreutdanning på minst 30 studiepoeng. Ledere og
stedfortredere som innen 2031 oppfyller disse kravene vil ha oppfylt kompetansekravet, også
i tilfeller der ledere senere skifter arbeidssted. Kravet om videreutdanning begrunnes særlig
med at mer kompetanse er viktig for å møte de styrings- og kvalitetsutfordringene som er
avdekket i institusjonsbarnevernet. Bufdir vil ha ansvaret med å vurdere hvilke
videreutdanninger som anses som relevante.
Innføringsperioden frem mot 2031 er også viktig for å få på plass nødvendig tilgang på
kandidater med barnevernsfaglig masterutdanning, som vurderes å være særlig kvalifiserte
for lederstillinger i barnevernsinstitusjoner. I tillegg legges det opp til å utvikle et eget
videreutdanningstilbud i institusjonsledelse, som særlig er rettet mot arbeid i
barnevernsinstitusjon. Dette kan utvikles etter modell for dagens videreutdanning i
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barnevernsledelse, som i utgangspunktet er rettet mot ledere i de kommunale
barnevernstjenestene.
Lovfesting av krav til forsvarlig bemanning og kompetanse
Det generelle kravet til forsvarlighet i barnevernloven § 1-4 innebærer at den enkelte
barnevernsinstitusjon må ha kompetanse og bemanning som er tilstrekkelig til å ivareta de
oppgavene som følger av barnevernloven med forskrifter.
Videre er det i kvalitetsforskriften § 5 stilt krav om bemanning og de tilsattes kompetanse.
Det følger av første ledd at den enkelte institusjonen skal ha en stillingsplan som "sikrer en
faglig forsvarlig drift", samt at institusjonen skal ha tilsatt "personell med tilstrekkelig nivå og
bredde i kompetansen sett i forhold til institusjonens målgruppe og målsetting". Videre er det
i tredje ledd presisert at institusjonen "skal sørge for at de tilsatte får nødvendig faglig
veiledning og opplæring".
Etter departementets vurdering bør den nye kompetansebestemmelsen gi et helhetlig og
sammenhengende bilde av hvilke krav som stilles til bemanning og kompetanse i
barnevernsinstitusjonene. Departementet foreslår derfor å flytte kravene til kompetanse og
bemanning fra kvalitetsforskriften til barnevernloven. Et nytt krav om at personell som
tilsettes i barnevernsinstitusjoner skal ha relevant bachelorgrad vil dermed bli et supplerende
minimumskrav om hvilken kompetanse som kreves ved nytilsettinger.
Det generelle kravet om forsvarlig bemanning og kompetanse, som foreslås flyttet fra
kvalitetsforskriften til loven, innebærer at det må foretas konkrete vurderinger av
kompetansebehovet ved den enkelte institusjon. Forslaget om å stille krav om
bachelorutdanning for nytilsatte er ikke til hinder for at det kan være behov for personell med
høyere kompetanse, utover minimumskravet om bachelorutdanning, for at institusjoner skal
kunne godkjennes eller kvalitetssikres for arbeid med en bestemt målgruppe. Det kan også
være behov for at enkelte institusjoner har ansatt personell med helsefaglig, rusfaglig eller
annen spesifikk kompetanse.
Departementet legger til grunn at ulike målgrupper vil kunne kreve ulike former for
kompetanse. Bufdir har blant annet gitt uttrykk for at akuttinstitusjonene må anvende
metoder og ha kompetanse innen krisehåndtering, stresshåndtering, observasjon av barnets
funksjon og metoder for å avdekke eventuell rusproblematikk. Omsorgsinstitusjonene må
anvende metoder og ha kompetanse på å fremme barnets utvikling gjennom systematisk og
nødvendig utviklingsstøtte og skape trygghet og mestring. Rus- og atferdsinstitusjonene må
anvende metoder og ha kompetanse på å fremme prososial atferd og fungering, med sikte
på å redusere atferdsvansker. Rusinstitusjonene må i tillegg anvende metoder og ha
kompetanse på tilnærminger for å oppnå rusfrihet, redusere rusrelaterte handlinger og
holdninger samt styrke positive handlinger.
Departementet anser det ikke som hensiktsmessig å detaljregulere hvilken spesifikk
kompetanse som skal være tilgjengelig ved institusjoner for ulike målgrupper. Dette er blant
annet begrunnet i behovet for fleksibilitet i innretningen av institusjonstilbudet. Det er også
overlapp i målgruppene. Eksempelvis kan omsorgsinstitusjoner ha ansvaret for barn med
behov for behandling. Dette understreker behovet for at Bufetat og Oslo kommune i
forbindelse med godkjenning og kvalitetssikring av den enkelte institusjonen foretar en
konkret vurdering av hvilken kompetanse institusjonen må ha for å kunne ivareta målgruppen
på en god måte.
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Bufetat og Oslo kommune har ansvaret for å sikre at den enkelte institusjon tilfredsstiller
kravene til forsvarlig bemanning og kompetanse. Dette ivaretas gjennom den ordinære
styringen og kvalitetssikringen av egne institusjoner, og gjennom godkjenning, innkjøp,
kontraktsinngåelse og løpende oppfølging og kvalitetssikring av private institusjoner.
Departementet foreslår på denne bakgrunn at innholdet i kvalitetsforskriften § 5 første og
tredje ledd flyttes inn i barnevernloven. Se forslag til ny § 5-11 første og fjerde ledd.
Flyttingen av bestemmelsen fra forskrift til lov innebærer ingen materielle endringer.
Endring av kvalitetsforskriften
Kravene til bemanning og kompetanse som i dag følger av kvalitetsforskriften § 5 gjelder
også for omsorgssentrene, jf. barnevernloven § 5A-7.
Som følge av at det for barnevernsinstitusjonene foreslås å flytte disse kravene fra
kvalitetsforskriften til barnevernloven, er det behov for å presisere hvilke krav til bemanning
og kompetanse som skal gjelde for omsorgsinstitusjonene. Departementet foreslår at dagens
krav videreføres, men at ordlyden i bestemmelsen tilpasses slik at den kun skal gjelde for
omsorgssentre. Se forslag til endringer i kvalitetsforskriften § 5.

Krav om at barnevernet skal ta imot praksisstudenter
Gjeldende rett
Læringsutbytte for helse- og sosialfagutdanningene er regulert gjennom forskrifter for den
enkelte utdanning. Disse omtaler også praksisstudier. Beskrivelsen av læringsutbyttet er
tilpasset den enkelte utdanning. Treårig bachelorgrad i barnevern er regulert i Forskrift om
nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning.76 Det følger av § 17 i forskriften at
praksisstudier er en sentral del av studiet. Det fremgår av bestemmelsen at praksisstudiene
skal utformes slik at de sikrer at læringsutbytte innenfor kunnskap, ferdigheter og generell
kompetanse oppnås. Praksisstudiet bør ha et omfang på 24 uker hvor minimum 20 uker skal
være i autentiske yrkessituasjoner, samt utføres i direkte arbeid med utsatte barn, unge
og/eller deres familie.
I bestemmelsens annet ledd er det presisert at hovedvekten av praksisstudiene bør
gjennomføres innenfor kommunalt og statlig barnevern. Bestemmelsen viser samtidig til at
studentene skal få erfaring med å etablere kontakt med barn og familier, samt utrede og
undersøke, vurdere og fatte beslutninger i barnevernssaker. Videre skal studenten delta i
samarbeidsmøter og få kjennskap til tverrfaglig samarbeid på individ- og systemnivå.
Studenter innen sosialt arbeid og vernepleie er også aktuelle for praksis i barnevernet.
Forskriftene for disse to utdanningene inneholder lignende bestemmelser om praksis som for
barnevernspedagogutdanningen, men omtaler ikke praksis i barnevernet særskilt .77
Universitetene og høyskolene har det overordnede ansvaret for praksisstudier. Ansvaret er
nærmere regulert i § 3 Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger.
Bestemmelsen regulerer ansvaret både til utdanningsinstitusjonene og til den som tilbyr
praksis.
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Forskriften er fastsatt med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 3-2 annet ledd.
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Omfanget av praksis er noe lengre for vernepleiere enn for sosionomer og barnevernspedagoger.
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Utdanningsinstitusjonene skal ved utvelgelse av praksistilbydere forsikre seg om at det tilbys
relevante læresituasjoner, kunnskapsbaserte tjenester og kompetente veiledere, jf.
bestemmelsens første ledd. Det er videre presisert at utdanningsinstitusjonen har ansvar for
å følge opp studentene hos praksistilbyder, at de skal være oppdatert i praksistilbyders
problemstillinger og at de skal bistå i pedagogiske spørsmål inkludert planlegging av
læringsaktiviteter, veiledningsmetodikk, vurdering av skikkethet og evaluering.
Når det gjelder praksistilbyderens ansvar, er det presisert i bestemmelsens første ledd at
tilbyderen har ansvar for den daglige veiledningen og oppfølgingen av studentene, samt at
tilbyderen skal sørge for at praksisveileder normalt er av samme profesjon som studenten,
der dette er naturlig. Videre er det presisert at praksisveileder skal ha relevant faglig
kunnskap og bør som hovedregel ha formell veiledningskompetanse.
I bestemmelsens annet ledd er det presisert at utdanningsinstitusjonene skal inngå
samarbeidsavtaler med praksistilbyderen. Avtalene skal regulere ansvar, roller, omfang av
praksisplasser, kompetanse og samarbeidsarenaer på alle relevante nivå, og kan også
regulere forsknings-, utviklings- og innovasjonssamarbeid.
Barnevernloven inneholder ingen plikt til å tilby veiledet praksis til barnevernsstudenter,
verken for kommunalt eller statlig barnevern.

Bakgrunnen for forslaget
Dagens situasjon
Det er en generell utfordring at dagens barnevernsutdanninger er for lite praksisrettede, både
når det gjelder innhold og undervisningsformer. Dette forsterkes av at flere universitet og
høgskoler har store problemer med å tilby relevante og gode praksissteder i barnevernet.
Selv om universitets- og høyskolesektoren har det formelle ansvaret for å tilby relevante
praksisstudier, er den enkelte utdanningsinstitusjon avhengig av at barnevernstjenestene og
barnevernsinstitusjonene kan ta imot studenter og tilby veiledet praksis.
Universitets-, høyskole- og studentmiljøer har over lengre tid varslet om utfordringer med å
sikre gode nok praksistilbud under studiet.78 I en kartleggingsrunde med et utvalg
universiteter- og høyskoler i ulike deler av landet ble det rapportert om omfattende mangler
på praksisplasser i barnevernet.79 Utdanningsinstitusjonene rapporterte også om at det er
krevende å få til et godt samarbeid med praksisfeltet.
Tilbakemeldingene fra universitets- og høyskolesektoren er at det er vanskelig å sørge for
gode praksisstudier, så lenge praksisfeltet ikke er forpliktet til å ta i studenter eller har
tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å ta imot studenter. Utdanningsinstitusjonene har i
dag få virkemidler for å knytte til seg praksissteder. Konsekvensene av mangelfull
praksisopplæring er først og fremst at mange studenter ikke får trent på yrkesutøvelsen i
løpet av utdanningen. I verste fall har studenter fullført en bachelorgrad i barnevern uten å ha
hatt praksis i barnevernet. Dette bidrar til at overgangen til yrkeslivet blir krevende.
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Bufdirs forslag
Direktoratet drøftet to alternative modeller for innretting og finansiering av praksis. Den ene
modellen innebar å innføre et lovkrav som forplikter alle barnevernstjenester og Bufetat
(institusjonstilbudet) til å tilby veiledet praksis til praksisstudenter. I denne modellen foreslo
Bufdir øremerkede midler til barnevernstjenestene og institusjonene for å utvikle
veiledningskompetanse og frigjøre kapasitet til å ta imot studenter. Bufdir mente at en slik
modell sannsynligvis ville forutsette en dispensasjonsordning for tjenester og institusjoner
som ikke er rustet for å ta imot studenter, for eksempel på grunn av små fagmiljøer som ikke
egner seg til praksisstudier. Den andre modellen innebar at relevante universiteter og
høyskoler ble tildelt midler som de kunne benytte til å inngå samarbeid med utvalgte
kommuner og barnevernsinstitusjoner og frikjøpe veiledere som kan følge opp studenter i
praksis. I denne modellen foreslo Bufdir å lovfeste en plikt for barnevernstjenester og –
institusjoner til å tilby veiledet praksis dersom universiteter eller høyskoler henvender seg til
dem.

Departementets vurderinger og forslag
Behovet for å lovfeste krav om veiledet praksis
Etter departementets vurdering er praksiserfaringer gjennom utdanningene viktig for at
nyutdannede i det kommunale barnevernet og i barnevernsinstitusjonene skal være godt
forberedt på de oppgavene som venter dem. Overgangen fra utdanning til arbeid i
barnevernet kan bli krevende for nyutdannede som ikke har hatt praksis i barnevernet
gjennom utdanningen. I mange barnevernstjenester er det forventet at alle medarbeiderne
skal kunne løse et bredt spekter av oppgaver, og følge barnet og familien gjennom flere faser
i en barnevernssak. Mange unge og uerfarne medarbeidere kan derfor komme i situasjoner
der de må håndtere saker som både innebærer vanskelige vurderinger og store inngrep i
barn og familiers liv. Det er høy risiko for dårlig kvalitet i tjenestetilbudet når tilsatte ikke har
fått tilstrekkelig trening i å anvende kunnskap, eller hatt mulighet til å tilegne seg praktiske
ferdigheter gjennom erfaring fra reelle arbeidssituasjoner i barnevernet. Vi legger også vekt
på at turnoveren i barnevernet er svært høy, spesielt i det kommunale barnevernet. Mange
medarbeidere i barnevernet slutter etter kort tid.
Det kreves tid og kompetanse hos tilsatte for å kunne følge opp studenter på en god måte,
og i mange tjenester er arbeidsbelastningen allerede høy. Departementet legger vekt på at
manglende forpliktelse, kapasitet og kompetanse er hovedårsakene til at mange
barnevernstjenester og barnevernsinstitusjoner vegrer seg for å tilby praksisplasser. Verken
kommunene eller Bufetat er særskilt finansiert for denne oppgaven.
Departementet legger videre til grunn at veilederkompetanse er viktig for å kunne tilby
praksisstudier av høy kvalitet. Økt veiledningskompetanse vil også kunne gi synergieffekter
til andre deler av barnevernets virksomhet, gjennom bedre kollegastøtte og mer systematisk
veiledning og oppfølging av nytilsatte. Krav om veiledning av barnevernets personell er
nærmere omtalt i kap.3.
Departementet er enig med Bufdir i at det er behov for å stille krav i barnevernloven om at
både det kommunale barnevernet og barnevernsinstitusjonene skal samarbeide med
utdanningsinstitusjonene om praksisstudier. Departementet foreslår derfor at både
kommunene og Bufetat skal tilby veiledet praksis etter forespørsel fra en
utdanningsinstitusjon, samt at kommunene og Bufetat skal samarbeide med
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utdanningsinstitusjonene om gjennomføring av praksisstudier, jf. forslag til nytt åttende ledd i
§ 2-1 og nytt annet ledd i § 5-1.
Innholdet i kravet om at barnevernet skal tilby veiledet praksis
Det er utdanningsinstitusjonene som har det overordnede ansvaret for å tilby relevante
praksisstudier og som har best kjennskap til hvilket omfang av praksisplasser det er behov
for til enhver tid. Det bør også forventes at utdanningsinstitusjonene, gjennom sin dialog med
praksisfeltet og oversikt over læringsutbyttet studentene skal tilegne seg, har god oversikt
over hvilke barnevernstjenester og institusjoner som er godt rustet til å kunne tilby gode og
relevante praksisstudier.
Departementet foreslår at alle kommuner og Bufetat skal omfattes av plikten til å tilby
praksisplasser. Samtidig legges det opp til at utdanningsinstitusjonene, som i dag, vil inngå
samarbeid med Bufetat og utvalgte kommuner. Dette betyr at barnevernstjenestenes og
institusjonenes plikt til å ta imot praksisstudenter og tilby veiledet praksis vil inntreffe dersom
utdanningsinstitusjonene ber om det. Mange barnevernstjenester og barnevernsinstitusjoner
vil bare unntaksvis trenge å ta imot praksisstudenter.
Når det gjelder praksis i barnevernsinstitusjoner, er det Bufetat som skal velge ut
institusjonene som skal ta imot praksisstudenter. Det forutsettes imidlertid at Bufetat
samarbeider med den utdanningsinstitusjonen som har anmodet om praksisplass.
De virksomhetene som tar imot studenter, vil bli kompensert for oppgaven. Departementet
foreslår at finansieringen skal skje via utdanningsinstitusjonene. Dette innebærer at
utdanningsinstitusjonene vil bli tildelt ressurser for å betale for praksisplasser i Bufetat og
barnevernstjenestene, slik at virksomhetene får ressurser til å frigjøre kapasitet. På denne
måten får den enkelte utdanningsinstitusjon konkrete virkemidler til å motivere praksisfeltet,
knytte til seg praksissteder og frikjøpe medarbeidere som kan veilede studenter. Lovkrav om
veiledet praksis og finansiering av praksis avhenger av budsjettmessige prioriteringer i de
årlige statsbudsjettene, jf. kap. 7.
Departementet legger videre til grunn at kompetanseheving i veiledningsmetodikk kan
ivaretas gjennom samarbeidet mellom den enkelte utdanningsinstitusjon og
praksistilbyderen, jf. § 3 i Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger
første ledd. I tillegg kan det vurderes om de kommunene og barnevernsinstitusjonene som
utdanningsinstitusjonene samarbeider med, skal få prioritet ved den eksisterende
videreutdanningen i barnevernsfaglig veiledning, som Bufdir finansierer.80 Det betyr også at
arbeidsgivere kan søke om tilskudd for vikarutgifter, reiseutgifter og undervisningsmateriell i
forbindelse med at tilsatte deltar i videreutdanningen.81
Enkelte institusjoner og barnevernstjenester kan ha svake forutsetninger for å følge opp
studenter på en god måte og legge til rette for at de får erfaringer med et tilstrekkelig bredt
spekter av oppgaver og sakstyper. Dette kan for eksempel ha sammenheng med en
vanskelig bemanningssituasjon eller et lite fagmiljø. Forslaget bygger derfor på at
utdanningsinstitusjonene inngår samarbeid med barnevernstjenester og institusjoner som er
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egnet for oppgaven, i lys av det ansvaret de har for å tilby gode og relevante praksisstudier.
Utdanningsinstitusjonene må ta hensyn til praksisstedets forutsetninger for å ta imot
studenter, og praksisstedets eget syn på dette.
Det kan likevel oppstå enkeltsituasjoner der en kommune må imøtekomme en henvendelse
fra en utdanningsinstitusjonen, selv om de av ulike grunner selv mener at de ikke har
forutsetninger til å ta imot studenter. Departementet har derfor vurdert muligheten for en
dispensasjonsordning for å frita tjenester som ikke er rustet for å tilby veiledet praksis. Vi har
også vurdert en ordning som i større grad bygger på frivillighet fra kommunenes side, men
der departementet i enkelttilfeller kan pålegge kommuner å ta imot studenter. Departementet
foreslår likevel ikke en slik ordning, blant annet fordi de vil føre til mindre forutsigbarhet for
utdanningsinstitusjonene og studentene, i tillegg til økt administrasjon i form av systemer
som må håndtere søknader om dispensasjon eller klager på manglende tilbud om praksis.
Departementet ber imidlertid om høringsinstansenes syn på dette.
Departementet viser samtidig til at flere kommunale velferdstjenester har liknende
utfordringer med praksisplasser. På lengre sikt er det derfor aktuelt å få på plass et mer
enhetlig system for å øke tilgangen på praksisplasser i kommunene. Et slikt system bør også
omfatte det kommunale barnevernet. Dette innebærer at modellen som nå innføres for
barnevernet kan bli endret ved en senere anledning, dersom det innføres et mer generelt
system for praksis i kommunale tjenester.
Det legges ikke opp til egne klagemuligheter eller sanksjoner i tilfeller der en kommune eller
barnevernsinstitusjon ikke etterkommer henvendelser fra utdanningsinstitusjonene om behov
for praksisplass. Fylkesmannen vil imidlertid kunne føre tilsyn med kommunenes og
barnevernsinstitusjonenes plikt til å ta imot praksisstudenter, og fylkesmannen vil kunne
påvise avvik dersom virksomhetene ikke oppfyller plikten.

Særlig om Svalbard
Det følger av § 1-2 tredje ledd at Kongen kan gi forskrifter om barnevernlovens anvendelse
på Svalbard. I Forskrift om barnevernlovens anvendelse på Svalbard fremgår det at loven
gjelder med de særregler som er fastsatt i forskriften. Bestemmelsene om
barnevernstjenestens plikt til å utarbeide individuell plan etter § 3-2 a og regionalt nivå i
Bufetats adgang til å kreve refusjon, jf. § 6-9, gjelder ikke på Svalbard. Forskriften gir også
andre særregler om organisatorisk ansvar og betalingsansvar for barnevern på Svalbard.
Departementet foreslår i dette høringsnotatet ingen særregulering for Svalbard, noe som
innebærer at forslagene dermed også vil omfatte Svalbard. Departementet vil før
ikrafttredelsen av lovendringene, som ble vedtatt i Prop 73 L (2016-2017) Endringer i
barnevernloven (barnevernsreform), vurdere om det bør være særlige ordninger for
Svalbard.82 Slike unntak må eventuelt gjøres i forskriften.83 Spørsmålet om hvorvidt
forslagene i dette høringsnotatet også skal gjelde for Svalbard vil bli vurdert i den
sammenhengen.
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Lovendringene trer i kraft i 2022.
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Se punkt 5.6.3.3 i høringsnotatet med forslag til ny barnevernslov.
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Økonomiske og administrative konsekvenser
Innledning
Innføring av kompetansekrav i det kommunale barnevernet og for barnevernsinstitusjonene
vil føre til et vesentlig kompetanseløft i barnevernet. Departementet mener kompetanseløftet
vil gi barnevernet økt legitimitet, bidra til redusert turnover og øke kvaliteten på det faglige
arbeidet i kommunene. Bedre kvalitet i barnevernet vil føre til store gevinster for den enkelte
og besparelser for samfunnet.
Lovforslaget vil få økonomiske konsekvenser, både for staten og kommunene. Innføring av
kompetansekravet i barnevernstjenestene gir behov for å utdanne flere med mastergrad, og
vil ha kostnadsvirkninger som følge av at det må tilsettes flere personer med høyere
universitets- og høyskoleutdanning.
Kompetanseløftet i barnevernet vil trolig gi en rekke samfunnsøkonomiske gevinster som det
er vanskelig å tallfeste. For eksempel kan bedre dokumentasjon, systematikk og analyser gi
bedre beslutninger og dermed økt tillit til barnevernet og bedre kvalitet i tilbudet til barna. Økt
oppmerksomhet på den spesialkompetansen barnevernet må ha, vil også være en
anerkjennelse av kompleksiteten som ligger i oppgavene de tilsatte utfører og bidra til større
trygghet i utførelsen av oppgavene. Dette kan blant annet føre til økt jobbtilfredshet, bedre
rekruttering og lavere turnover.
Oslo Economics har beregnet de samfunnsøkonomiske konsekvensene av
kompetansehevingstiltak i barnevernet. De har blant annet vurdert gevinster som følge av
mer effektiv arbeidskraft og redusert turnover, samt at barn som mottar tiltak i barnevernet
får det bedre og ikke faller utenfor arbeidslivet i voksen alder. De vurderer det som svært
sannsynlig at kravene til økt kompetanse vil være samfunnsøkonomisk lønnsomme.84

Kompetansekrav i kommunalt barnevern
Lønnseffekter av høyere krav til det kommunale barnevernet
I dag er andelen med mastergrad i barnevernstjenestene svært lav. Partene i arbeidslivet har
heller ikke etablert et system for lønnsmessig uttelling for mastergradsutdanning. Bedre
rammebetingelser for de som jobber i barnevernstjenestene er imidlertid trolig en
forutsetning for å kunne tiltrekke seg studenter til masterstudier, og for å øke anseelsen og å
gjøre barnevernet attraktivt for kandidater med utdanning på masternivå. For at
barnevernstjenestene skal kunne tiltrekke seg personell med nødvendig kompetanse, må
kommunene være konkurransedyktige på lønn.
Kravet om mastergrad for å kunne utføre bestemte oppgaver i barnevernet vil gjelde fra
2031. De som allerede er ansatt i barnevernstjenesten i 2031 kan oppfylle kompetansekravet
på to måter, enten gjennom mastergrad i barnevern eller annen relevant master, eller ved å
ha relevant utdanning på bachelornivå i kombinasjon med videreutdanning og fire års
erfaring fra arbeid i barnevernet. Det legges opp til å videreføre tilbudet om barnevernsfaglig
videreutdanning og tilskuddsordningen for deltakelse på disse utdanningene fram til 2031.
Gjennom tilskuddsordningen kan arbeidsgiver søke om å få dekket utgifter til blant annet
vikarutgifter, reiseutgifter og undervisningsmateriell i forbindelse med deltakelse på
videreutdanningskursene. Det er ikke deltakeravgift på kursene. Det antas at det
eksisterende videreutdanningstilbudet er tilstrekkelig til å dekke behovet fram mot 2031.
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Kommunene må i årene fremover rekruttere medarbeidere med mastergrad til stillinger som
tidligere ble besatt av personell med lavere kompetanse. Dette vil særlig gjelde etter 2027,
når nytilsatte uten tidligere erfaring fra barnevernet ikke lenger vil kunne rekke å oppfylle
kravet om fire års erfaring.
Høyere kompetanse i barnevernet, bedre rammebetingelser og økt anseelse fra omgivelsene
vil også kunne påvirke turnoveren. Virkningen på turnoveren er usikker. Jo lavere turnover, jo
færre nytilsette er nødvendig for å innfri kompetansekravet. I beregningene av mulige
økonomiske konsekvenser har departementet lagt til grunn en turnover på 20 prosent.85 Det
forutsettes videre at kravene innføres i 2022 og nås i 2031. Det vil si at barnevernstjenestene
har 10 år på å gjennomføre kompetansehevingstiltak for å tilfredsstille kravene.
Økt etterspørsel etter personer med masterutdanning må antas å påvirke lønnsnivået i
barnevernet, særlig når det gjelder lønnsnivået for nytilsatte. Virkningene på
lønnskostnadene avhenger blant annet av lokale lønnsforhold og tilbudet av kvalifiserte
medarbeidere. Det er ulike tilnærmingsmåter for å beregne størrelsen på lønnseffektene av
kompetansekravet. Dagens praksis i barnevernet, den generelle lønnsforskjellen mellom
master og bachelor samt sammenligningen med for eksempel lærerlønn taler for at
kostnadsdifferensen vil ligge mellom 100 000 og 150 000 kroner per nytilsatt. Oslo
Economics har anslått at antall nytilsatte med mastergrad som følge av kompetansekravet vil
være 2 400 årsverk ved full implementering, dvs. i 2031. Dette gir et totalt kostnadsspenn på
240 – 360 mill. kroner.
Tall fra KS for 2017 viser at lønnsforskjellene mellom tilsatte med og uten masterutdanning i
barnevernstjenestene reduseres med ansiennitet. Selv om utvalget med mastergrad er lavt,
gir det indikasjoner på at tilsatte får lønnsuttelling for erfaring. Dette innebærer at
kostnadsforskjellen for kommunen mellom personell med lang erfaring og nyutdannede med
masterutdanning, ikke nødvendigvis er så stor. Da reduseres også behovet for å stimulere
omleggingen med særskilt finansiering.
Det er heller ikke etablert et system for lønnsmessig uttelling for videreutdanning. Dersom
tilsatte med masterutdanning i større grad får uttelling for sin utdanning, er det rimelig å anta
at tilsatte med erfaring vil kreve lønnsmessig uttelling for videreutdanning. Det er i overkant
av 6 000 årsverk i barnevernstjenestene i dag. Det foreslåtte kravet om utdanning på
masternivå vil omfatte omtrent 80 prosent av de tilsatte i barnevernstjenestene. På bakgrunn
av forutsetningene om antall nytilsatte over, må 2 400 årsverk med erfaring ha gjennomført
en videreutdanning ved full implementering for å oppfylle kravet. Dersom vi sammenligner
med læreryrket, som har fastsatte minimumssatser for blant annet uttelling for
tilleggsutdanninger, kan lønnskompensasjonen for videreutdanning antas å utgjøre omtrent
30 000 kroner. Dette gir en kostnad på i overkant av 70 mill. kroner per år ved full
implementering. Det vil i alle tilfeller være krevende å beregne et presist anslag for
lønnseffekter av forslagene, blant annet fordi behovet varierer mellom år og lønnen
fastsettes i forhandlinger mellom partene i arbeidslivet. Departementet understreker at staten
ikke er part i slike forhandlinger. Departementet legger derfor opp til å understøtte
innføringen av kompetansekrav gjennom økninger av kommunerammen som hensyntar
anslåtte lønnseffekter av kravene. Formålet med slik særskilt finansiering vil være å
understøtte kvalitetsløftet i det kommunale barnevernet.
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Tydeliggjøring av den generelle opplærings- og veiledningsplikten kommunen har overfor
tilsatte i barnevernstjenesten anses som en presisering av det ansvaret kommunene allerede
har i dag. Det forutsettes derfor at opplæring og veiledning av personellet dekkes gjennom
kommunenes egne budsjetter.
Innføring og oppfølging av forslag med budsjetteffekter, herunder kompensasjon til
kommunene, må vurderes i de årlige budsjettframleggene. Departementet tar derfor
forbehold om handlingsrom og prioriteringer i de årlige statsbudsjettprosessene.
Barnevernsfaglige masterutdanninger
Regjeringen har som intensjon at studiekapasiteten i barnevernsfaglige masterutdanninger
skal økes, med sikte på at barnevernstjenestene får tilstrekkelig tilgang på kvalifisert
arbeidskraft.
Det er satt i gang arbeid med å utvikle læringsutbyttebeskrivelser for to barnevernsfaglige
masterutdanninger; en for studenter med bachelor i barnevern og en som er åpen for flere
utdanningsgrupper (se nærmere omtale i kap. 1.3.4). Begge disse to formene for
barnevernsfaglige masterutdanninger finnes i dag, men opptakskapasiteten er liten. Det er
etablert en femårig barnevernspedagogutdanning ved Universitet i Agder, og det finnes også
toårige masterprogram i barnevern beregnet for flere utdanningsgrupper. Den eksisterende
studiekapasiteten innenfor masterutdanninger som er særlig relevant for barnevernet er om
lag 130 studieplasser.
Departementet legger til grunn at tilsatte med barnevernsfaglig masterutdanning med stor
sannsynlighet vil utgjøre den dominerende utdanningsgruppen i barnevernet i fremtiden. Det
er likevel vanskelig å fastslå hvor mange mastergradskandidater som må utdannes per år for
å dekke barnevernstjenestenes fremtidige behov for kvalifiserte medarbeidere. Det vil blant
annet avhenge av stillingsvekst i barnevernet, hvor høy turnoveren vil være i fremtiden og
hvor mange som vil tilegne seg mastergradskompetanse gjennom andre utdanninger enn de
to barnevernsfaglige masterutdanningene. Oslo Economics har på usikkert grunnlag anslått
et fremtidig behov på om lag 500-600 uteksaminerte mastergradskandidater per år, fordelt
på de to barnevernsfaglige masterutdanningene.

Departementet vil legge opp til dialog med utdanningsinstitusjonene og be
universiteter og høyskoler med eksisterende eller planlagte barnevernsfaglige
masterutdanninger om en vurdering av hvilke muligheter de har for økning av
studiekapasiteten i disse utdanningene. I denne vurderingen må det angis hvor
mange studieplasser de vil kunne ha potensiale for å tilby, innen hvilken
tidsramme og under hvilke forutsetninger. Departementet tar videre sikte på at en
økning i studiekapasitet kan skje gradvis, i tråd med at tjenestene får tid til å
tilpasse seg det nye kompetansekravet. På denne måten kan det tas hensyn til
utdanningsinstitusjonenes kompetanse og kapasitet til å bygge ut tilbudet,
samtidig som det endelige måltallet for studiekapasiteten på sikt kan vurderes
nærmere basert på søknader om opptak, gjennomstrømming i studiene og
tjenestenes etterspørsel etter kandidater med barnevernsfaglig masterutdanning.
Økt studiekapasitet avhenger av budsjettmessige prioriteringer, og regjeringen vil
vurdere dette i de årlige statsbudsjettprosessene.
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Innretning av studiene
Oslo Economics vurderer forslaget om veiledet praksis som det mest samfunnsøkonomisk
lønnsomme enkelttiltaket. Dette begrunnes i at det har relativt begrensede kostnader, og
tiltaket bidrar til bedre samsvar mellom utdanning og arbeid. Bedre overgang til arbeidslivet
antas å øke kvaliteten på tjenestetilbudet og redusere risikoen for turnover.
Oslo Economics har lagt til grunn at det i snitt brukes 0,02 årsverk i tjenestene per
praksisopphold, og at omtrent 1000 studenter i året gjennomfører praksisopphold i
barnevernet (fordelt på halvårlige praksisopphold to ganger i løpet av fem års studier) når
etableringen av masterstudiene er implementert og i full drift. Dette gir et estimert behov for
økte bevilgninger på ca. 16 mill. kroner. Det er utdanningsinstitusjonene som best kjenner
behovet for praksisplasser og kan dimensjonere omfanget, samt inngå samarbeid med
barnevernstjenester som er godt rustet til å ta imot praksisstudenter. Det legges derfor opp til
at utdanningsinstitusjoner med barnevernsutdanninger tildeles ressurser som kan benyttes til
å motivere praksisfeltet, knytte til seg tjenester, tilby opplæring i veiledningskompetanse og
frikjøpe medarbeidere som kan veilede praksisstudenter. Samtidig vurderes det hvordan det
på sikt kan legges til rette for et enhetlig system for alle helse- og sosialfagligutdanninger for
å øke den generelle tilgangen på veiledet praksis i kommunene. Finansiering av praksis
avhenger av budsjettmessige prioriteringer og regjeringen vil vurdere finansiering av
praksisplasser i de årlige statsbudsjettprosessene.
Det kreves også ressurser for å sikre at tjenestene har tilstrekkelig tilgang på
veilederkompetanse. Departementet legger til grunn at kompetanseheving i
veiledningsmetodikk delvis kan ivaretas gjennom samarbeidet mellom den enkelte
utdanningsinstitusjon og praksistilbyderen. I tillegg legges det opp til å videreføre den
eksisterende videreutdanningen i barnevernsfaglig veiledning, som Bufdir finansierer.86
Innrettingen av og dimensjoneringen av videreutdanningen i barnevernsfaglig veiledning vil
bli vurdert nærmere.
Tilgang på sakkyndige
I en del barnevernssaker benytter barnevernstjenesten eksterne sakkyndige med særlig
fagkunnskap for blant annet å vurdere barnets utviklingsnivå, fungering og omsorgsbehov,
og foreldrenes omsorgsevne. Sakkyndige som blir brukt i barnevernssaker er i all hovedsak
psykologer med klinisk kompetanse i utredninger av barn. Noen er leger med
spesialistgodkjenning i barne- og ungdomspsykiatri. Øvrige yrkesgrupper, som
barnevernspedagoger og sosionomer med mastergrad eller spesiell kompetanse på barn,
ungdom og familier, benyttes også, men i begrenset grad. Kompetansekravet om mastergrad
knyttet til bestemte kjerneoppgaver er dermed i de aller fleste tilfeller oppfylt, selv om det i
dag ikke stilles særskilte kompetansekrav for sakkyndige i barnevernssaker. Sakkyndige kan
også innen 2031, på samme måte som tilsette i barnevernstjenestene, oppfylle
kompetansekravet gjennom relevant videreutdanning og fire års arbeidserfaring. På denne
bakgrunn vurderer departementet at tilgangen på sakkyndige ikke vil påvirkes negativt av at
sakkyndige omfattes av kompetansekravet. Departementet vurderer at kravet heller ikke vil
ha konsekvenser for barnevernstjenestenes utgifter knyttet til bruk av sakkyndige.
Dispensasjon fra utdanningskravet i kommunalt barnevern
Dispensasjon ved tilsettinger kan innvilges dersom nytilsatte uten mastergrad gjennomfører
en relevant videreutdanning innen en gitt periode, samt at kommunen kan vise til en tydelig
plan for at tilsatte uten mastergrad får systematisk veiledning av erfarne medarbeidere det
første året.
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Kravet om systematisk veiledning det første året vil medføre økte kostnader ved at veiledere
må bruke tid på veiledning av den nytilsatte. Kommunen vil bli kompensert for økte kostnader
som følge av kompetansekravet. Dersom kommunen tilsetter personer med lavere utdanning
enn mastergrad, vil kommunen ha lønnsutgifter som tilsvarer lønnsnivået til ansatte med
utdanning på lavere nivå enn det utdanningskravet tilsier. Det antas derfor at det ikke er
behov for særskilt finansiering av utgifter til systematisk veiledning av nytilsatte som ikke
oppfyller kompetansekravet, utover finansieringen som er omtalt over.
Det antas at det eksisterende videreutdanningstilbudet, som dekkes innenfor gjeldende
bevilgninger, er tilstrekkelig til også å dekke etterspørselen om videreutdanning fra nytilsatte
innenfor dispensasjonsordningen.

Lønnseffekter av høyere krav til barnevernsinstitusjoner
Det forutsettes at det ikke er nødvendig å etablere nye studieplasser på bachelornivå for å
dekke behovet etter kvalifiserte medarbeidere i barnevernsinstitusjonene. Krav om
bachelorutdanning innebærer at Bufetat ikke kan velge å tilsette rimeligere arbeidskraft med
lavere utdanningsnivå. Tilsvarende vil gjelde for private institusjoner og Oslo kommune. For
å forenkle beregningene har Oslo Economics forutsatt at samtlige nytilsettinger i
overgangsperioden erstatter ufaglærte.87 Dette kan gi noe forhøyede estimater.
Det forutsettes at kompetansehevingen skal skje gjennom nytilsettinger. På usikkert grunnlag
antas det at det vil være behov for om lag 1200 nytilsatte med relevant bachelorutdanning
ved full implementering. Oslo Economics har estimert at kompetansekravet kan bli oppfylt i
2034, dersom dagens turnover på 6,5 prosent vedvarer og 20 prosent av dagens ufaglærte
tilsatte gjennomfører en relevant bachelorutdanning per år. Legger vi SSBs lønnsstatistikk og
lønnsforskjeller i statlige barnevernsinstitusjoner til grunn, vil innføring av kompetansekravet
gi et kostnadsspenn på 54 – 92 mill. kroner per år ved full implementering. Det tas sikte på at
Bufetat og Oslo kommune kompenseres for økte utgifter som følge av forslagene. Nærmere
vurdering og håndtering av mulige budsjetteffekter må gjøres i de årlige
statsbudsjettprosessene.
Det foreslås å innføre en alternativ kvalifiseringsvei for institusjonsledere og stedfortredere
som ikke oppfyller det nye kompetansekravet om mastergrad. Det legges opp til en
overgangsperiode på 10 år, der dagens ledere og stedfortredere kan oppfylle
kompetansekravet ved gjennomføring av videreutdanning på masternivå.
Det er usikkert om krav om masterutdanning vil føre til økte lønnsutgifter til ledere. Ved
ansettelse av ledere kan det være andre kriterier enn utdanningsbakgrunn, som ansiennitet
og ansvar, som avgjør lønnsnivået. Merkostnadene av kompetansekravet knyttes derfor i
hovedsak til tidsbruken ved å ta videreutdanning. Det er usikkert hvor mange ledere som må
ta en videreutdanning, men Oslo Economics har anslått at behovet vil ligge mellom 73 – 95
prosent av lederne i dag. Estimerte kostnader for tidsbruken for å ta videreutdanning er
beregnet til mellom 2,5 og 3,1 mill. kroner per år i en overgangsperiode. Utgiftene til dette
antas å kunne dekkes innenfor eksisterende bevilgninger til kompetansetiltak i barnevernet.
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Lovfesting av barnevernsinstitusjonenes ansvar for veiledning og opplæring av de tilsatte
anses som en presisering av det ansvaret institusjonene allerede har, jf. kvalitetsforskriften.88
Det forutsettes derfor at opplæring og veiledning av personell dekkes gjennom eksisterende
budsjettrammer.

Merknader til de enkelte bestemmelser
Til § 2-1
Kommunen må sørge for at barnevernstjenestens personale har den kunnskapen og de
ferdighetene som er nødvendig for at kommunen kan ivareta sine oppgaver etter
barnevernloven.
Syvende ledd første punktum lovfester kommunens plikt til opplæring og veiledning av
barnevernstjenestens personale. Plikten til opplæring fremgår av dagens bestemmelse.
Presiseringen av at kommunens ansvar også omfatter veiledning er ny.
Ansvaret innebærer at ansatte må følges opp og få nødvendig støtte i arbeidet. Dette gjelder
særlig nytilsatte. Videre må kommunen legge til rette for at de tilsatte er oppdatert på
regelverket, ny forskning og annen viktig kunnskap om hva som er god praksis. Kommunen
må ut fra lokale forhold og behov selv vurdere innholdet i og omfanget av opplæringen og
veiledningen.
Annet punktum presiserer at personalet er forpliktet til å delta i den opplæringen og
veiledningen som blir bestemt. Presiseringen av at plikten også omfatter veiledning er ny, og
henger sammen med tilsvarende presisering i første punktum.
Nytt Åttende ledd første punktum, lovfester at kommunen skal å tilby veiledet praksis i
barnevernstjenesten etter forespørsel fra en utdanningsinstitusjon. Bestemmelsen innebærer
at kommunen har plikt til å tilby praksisplass i tilfeller der en utdanningsinstitusjon ber om
det. Annet punktum presiserer at kommunen skal samarbeide med utdanningsinstitusjonen
om gjennomføringen av praksisen.
Til § 2-1 a
Bestemmelsen regulerer hvilken utdanning og erfaring som kreves for at personell i
barnevernstjenesten skal kunne utføre nærmere bestemte oppgaver og funksjoner.
Første ledd første punktum regulerer hvilke oppgaver som bare skal kunne utføres av faste
og midlertidig tilsatte som oppfyller nærmere bestemte krav til utdanning, eller en
kombinasjon av utdanning og erfaring.
Kompetansekravet omfatter følgende oppgaver:
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-

Å gjennomgå og vurdere bekymringsmeldinger, jf. bokstav a.

-

Å gjennomføre undersøkelser av barnets omsorgssituasjon, jf. bokstav b.

-

Å vurdere eller treffe vedtak om hjelpetiltak, jf. bokstav c.

-

Å forberede saker for behandling i fylkesnemnda, jf. bokstav d.

-

Å iverksette og følge opp tiltak, jf. bokstav e.

Departementet har med hjemmel i barnevernloven § 5-10 fastsatt Forskrift om krav til kvalitet og

internkontroll i barnevernsinstitusjoner (Kvalitetsforskriften).
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Når det gjelder hvilke utdanninger og erfaringsbakgrunn som kreves for å utføre disse
oppgavene, fremgår det av første punktum at det er to måter å oppfylle kravet på.
For det første er kravet oppfylt for tilsatte med mastergrad i barnevern eller annen relevant
utdanning på tilsvarende nivå.
For det andre kan kravet i en tidsavgrenset periode også oppfylles gjennom en kombinasjon
av relevant utdanning på bachelornivå, arbeidserfaring fra barnevernet og videreutdanning.
Når det gjelder kravet til arbeidserfaring er det stilt krav om minst fire års arbeidserfaring fra
barnevernet. Nødvendig erfaring kan oppfylles gjennom erfaring både fra den kommunale
barnevernstjenesten og fra ulike statlige organer med oppgaver etter barnevernloven, som
barnevernsinstitusjoner, Bufetat eller fylkesmannen. Også erfaring fra en privat
barnevernsinstitusjon eller andre private aktører som bistår kommunalt eller statlig barnevern
i utførelse av oppgaver etter barnevernloven kan være kvalifiserende. Kravet til
videreutdanning forutsetter dokumentasjon på gjennomført barnevernsfaglig eller annen
relevant videreutdanning på minst 30 studiepoeng.
Kompetansekravet gjelder i begge tilfeller fra 1. januar 2031.
Muligheten til å oppfylle kompetansekravet gjennom en kombinasjon av bachelor, erfaring og
videreutdanning vil kun gjelde for en tidsbegrenset periode. Kravet er kun oppfylt for
personell som innen 1. januar 2031 har opparbeidet fire års arbeidserfaring og som i tillegg
har gjennomført videreutdanning. Dette innebærer blant annet at det etter 1. januar 2027
ikke lenger vil være mulig for en person med bachelor, men som på dette tidspunktet ikke
har arbeidserfaring fra barnevern, å opparbeide seg tilstrekkelig arbeidserfaring innen 1.
januar 2031.
Det er den enkelte kommune som har ansvar for å vurdere om kompetansekravet er oppfylt i
det enkelte tilfellet. Dette innebærer at kommunen selv skal vurdere hvilke
mastergradsutdanninger som er relevante. Det er også kommunen som skal ta stilling til om
kravet til relevant arbeidserfaring og videreutdanning er oppfylt. I begge tilfeller forutsettes at
kommunen gjør en forsvarlig vurdering av om kravet er oppfylt.
Annet ledd presiserer at kompetansekravene etter første ledd også gjelder for
barnevernstjenestens leder og lederens stedfortreder.
Videre er det presisert i bestemmelsen at kompetansekravene også omfatter sakkyndige
som barnevernstjenesten har engasjert etter § 4-3. Denne presiseringen har særlig
sammenheng med at det for barnevernstjenestens egne faste og midlertidige tilsatte er stilt
krav om kompetanse for å kunne gjennomføre undersøkelser av barnets omsorgssituasjon,
jf. bokstav b.
Tredje ledd presiserer at barnevernstjenesten bare kan la seg bistå av private aktører ved
utførelse av oppgaver etter denne bestemmelsen som oppfyller kompetansekravene etter
første ledd. Dersom barnevernstjenesten lar seg bistå av en privat aktør, må
barnevernstjenesten sikre at alle tilsatte hos den privat aktøren som skal være delaktig i
oppgaver som omfattes av kompetansekravet, oppfyller kompetansekravene. Kommunen må
derfor forsikre seg om dette både ved avtaleinngåelsen med den private aktøren, og ved
senere oppfølgning av den private aktøren. Bestemmelsen innebærer at
barnevernstjenesten ikke kan la seg bistå av personell tilsatt hos en privat aktør til oppgaver
omfattet av kompetansekravet med mindre de oppfyller de kompetansekravene som er
fastsatt i første ledd.
Til § 2-1 b
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Bestemmelsen regulerer kommunens adgang til å gi midlertidig dispensasjon og varig unntak
fra kravet i § 2-1 a første ledd om mastergrad.
Det fremgår av første ledd første punktum at kommunen midlertidig kan gi dispensasjon fra
kravet til femårig mastergrad etter nærmere bestemte vilkår. For det første er det et vilkår at
kommunen har offentlig utlyst stillingen det søkes dispensasjon for. For det andre kan
dispensasjon bare gis dersom ingen kvalifiserte søkere har meldt seg.
Bestemmelsen omfatter særlig tilfeller der ingen søkere med master i barnevern eller annen
relevant utdanning på tilsvarende nivå har meldt interesse for den utlyste stillingen. I tillegg
kan kommunen i enkelte særlige tilfeller vurdere at en søker med relevant master ikke er
skikket eller egnet for stillingen, selv om vedkommende oppfyller de formelle kravene til
kompetanse.
Det fremgår av annet punktum at kommunen skal utarbeide en ettårig plan for systematisk
veiledning av den nytilsatte i utførelse av de oppgavene som er omfattet av
kompetansekravet i § 2-1 a.
Det er presisert i bestemmelsen at veiledningen skal være systematisk, men det er ellers opp
til kommunen selv å ta stilling til omfanget av veiledningen og hvordan arbeidet skal
organiseres. Blant annet kan kommunen velge om de ønsker å gjennomføre veiledningen
selv eller gjennom samarbeid med andre kommuner. Det forutsettes imidlertid at
veiledningen innrettes slik at den nytilsatte får forsvarlig veiledning om kommunens arbeid
med bekymringsmeldinger, undersøkelser av barnets omsorgssituasjon, saksbehandling i
forbindelse med at barnevernstjenesten treffer vedtak om hjelpetiltak, nemndas rolle og
behandling av tvangssaker og om barnevernstjenestens ansvar for å iverksette og følge opp
barnevernstiltak.
Det fremgår av tredje punktum at kommunen skal informere fylkesmannen om at midlertidig
dispensasjon er gitt.
Annet ledd regulerer kommunens adgang til å gi varig unntak for kravet til mastergrad. Det
fremgår av første punktum at varig unntak kan gis dersom den nytilsatte innen tre år fra
tidspunktet for tiltredelse har gjennomført og bestått en barnevernsfaglig eller annen relevant
videreutdanning på minst 30 studiepoeng. Det er den enkelte kommune som selv vurderer
hvilke videreutdanninger som er relevante. Kommunens vurdering skal være basert på en
konkret vurdering av hvilken kompetanse og kvalifikasjoner som er nødvendig for at
barnevernstjenesten skal kunne utføre sine oppgaver på en faglig forsvarlig måte.
Det fremgår av annet punktum at varig unntak for masterkravet kan gis når det foreligger
dokumentasjon på at videreutdanning er gjennomført og bestått. At unntaket er varig
innebærer også at det gjelder dersom vedkommende senere skifter arbeidssted.
Det fremgår av tredje punktum at kommunen skal informere fylkesmannen om at kommunen
har gitt varig unntak for kompetansekravet.
Til § 5-1
Nytt Annet ledd første punktum presiserer Barne-, ungdoms- og familieetatens plikt til å tilby
veiledet praksis i institusjon etter forespørsel fra en utdanningsinstitusjon. Bestemmelsen
innebærer at Bufetat har plikt til å tilby praksisplass i tilfeller der en utdanningsinstitusjon ber
om det.
Annet punktum presiserer at Bufetat skal samarbeide med utdanningsinstitusjonen om
gjennomføringen av praksisen.
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Til § 5-11
Bestemmelsen er ny og regulerer krav til bemanning og de tilsattes kompetanse i
barnevernsinstitusjoner.
Første ledd lovfester de kravene til bemanning og kompetanse i barnevernsinstitusjoner som
i dag følger av kvalitetsforskriften § 5 første ledd. Det fremgår av første punktum at den
enkelte institusjonen skal ha en stillingsplan som sikrer en faglig forsvarlig drift. Institusjonen
skal ha tilsatt personell med tilstrekkelig nivå og bredde i kompetansen sett i forhold til
institusjonens målgruppe og målsetting. Videre fremgår det av annet punktum at den enkelte
institusjonen skal ha en arbeidstidsordning som sikrer kontinuitet og stabilitet for beboerne.
Annet ledd regulerer krav til utdanning for nytilsatt fagpersonell i barnevernsinstitusjoner.
Det fremgår av første punktum at faglig personell som ansettes i en institusjon som et
minimum skal ha relevant bachelorutdanning. Bestemmelsen regulerer ikke nærmere hvilke
utdanninger som kan regnes som relevante. Dette må vurderes konkret blant annet av Bufdir
som fagdirektorat. Direktoratets vurderinger av hvilke utdanninger som er relevante vil også
danne grunnlaget for godkjenning av private og kommunale barnevernsinstitusjoner, samt for
den løpende kvalitetssikringen og oppfølgningen av statlige, kommunale og private
institusjoner. Vurderingene er også førende for tilsynsmyndighetenes vurdering av om den
enkelte institusjonen oppfyller kravene til kompetanse og bemanning.
Kravet om relevant bachelorutdanning omfatter ikke personell som er ansatt i en
barnevernsinstitusjon før ikrafttredelse av bestemmelsen. Dette gjelder også dersom
personellet skifter arbeidssted tilknyttet samme arbeidsgiver etter at kompetansekravet har
trådt i kraft. Tilsatte i statlige institusjoner kan uavhengig av kravet skifte arbeidsplass fra én
statlig institusjon eller institusjonsavdeling til en annen. Også tilsatte i en privat institusjon
kan bytte mellom institusjoner og avdelinger, forutsatt at de har samme arbeidsgiver. Dette
inkluderer tilsatte som får ny arbeidsgiver på grunn av endringer i selskapsstruktur som
oppkjøp og sammenslåinger.
Det fremgår av annet punktum at Bufetat i særlige tilfeller kan gi unntak fra kravet. Dette må
særlig ses i sammenheng med Bufetats ansvar for godkjenning av de private institusjonene,
og etatens ansvar for oppfølgning og løpende kvalitetssikring både av private og statlige
institusjoner.
Bestemmelsen er blant annet aktuell overfor personell som ikke skal drive miljøterapeutisk
endringsarbeid, men som skal bidra ved ulike former for aktivitetstilbud.
Den enkelte institusjon eller institusjonseier kan i enkelttilfeller søke Bufetats regionsnivå om
unntak fra kravet om bachelorgrad. Institusjonen eller institusjonseier må begrunne hvorfor
søknaden bør innvilges.
Innvilgelse av søknaden forutsetter at institusjonen oppfyller de generelle kravene til faglig
forsvarlig bemanning og kompetanse etter første ledd, samt at innvilgelse heller ikke går på
bekostning institusjonens mulighet til å oppfylle andre krav i lov og forskrift. Dersom Bufetat
innvilger søknaden, må dette dokumenteres.
Tredje ledd regulerer utdanningskrav for leder og stedfortredende leder av
barneverninstitusjonene. Kompetansekravet kan oppfylles på to måter.
Det fremgår av første punktum at kompetansekravet er oppfylt for ledere og stedfortredende
ledere som innen 1. januar 2031 har barnevernsfaglig mastergrad eller annen relevant
utdanning på tilsvarende nivå.
Videre fremgår det av annet punktum at kompetansekravet også er oppfylt for ledere og
stedfortredende leder med relevant bachelor som innen 1. januar 2031 har gjennomført
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relevant videreutdanning på minst 30 studiepoeng. Dette innebærer at kravet i perioden frem
til 2031 også kan oppfylles gjennom en kombinasjon av bachelorgrad og relevant
videreutdanning. Ledere og stedfortredere som innen 2031 oppfyller disse kravene vil ha
oppfylt kompetansekravet, også i tilfeller der ledere senere skifter arbeidsted.
Fjerde ledd lovfester at den enkelte barnevernsinstitusjon skal sørge for at de tilsatte får
nødvendig faglig veiledning og opplæring. Bestemmelsen er flyttet fra kvalitetsforskriften § 5
tredje ledd.

Forslag til lovendringer
I lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester gjøres følgende endringer:
§ 2-1 syvende og nytt åttende ledd skal lyde:
Kommunen har ansvaret for nødvendig opplæring og veiledning av
barneverntjenestens personale. Personalet er forpliktet til å delta i den opplæringen og
veiledningen som blir bestemt. Kongen kan gi forskrifter om opplæring.
Kommunen skal tilby veiledet praksis i barneverntjenesten etter forespørsel fra en
utdanningsinstitusjon. Kommunen skal samarbeide med utdanningsinstitusjonen om
gjennomføring av veiledet praksis.
Ny § 2-1 a skal lyde:
§ 2-1 a Krav til kompetanse for barneverntjenestens personell
Personell i barneverntjenesten som skal
a) gjennomgå og vurdere bekymringsmeldinger,
b) gjennomføre undersøkelser av barnets omsorgssituasjon,
c) vurdere eller treffe vedtak om hjelpetiltak,
d) forberede saker for behandling i fylkesnemnda, eller
e) iverksette og følge opp tiltak,
må fra 1. januar 2031 ha barnevernsfaglig mastergrad eller annen relevant utdanning på tilsvarende
nivå. Kompetansekravet er også oppfylt for personell med relevant bachelor og som innen 1. januar
2031 kan dokumentere minst fire års arbeidserfaring fra barnevernet og som har gjennomført en
barnevernsfaglig eller annen relevant videreutdanning på minst 30 studiepoeng.
Bestemmelsen gjelder også for barneverntjenestens leder og lederens stedfortreder,
samt for sakkyndige som barneverntjenesten har engasjert etter § 4-3.
Ved utførelse av oppgaver etter denne bestemmelsen kan barneverntjenesten bare la
seg bistå av private som oppfyller kompetansekravene i første ledd.
Ny § 2-1 b skal lyde:
§ 2-1 b Midlertidig dispensasjon og varig unntak fra krav til mastergrad
Kommunen kan gi midlertidig dispensasjon fra kravet til femårig mastergrad etter § 2-1 a i
tilfeller der stillingen det søkes dispensasjon for har vært offentlig utlyst, og ingen kvalifiserte søkere
har meldt seg. Kommunen skal lage en ettårig plan for systematisk veiledning av den nytilsatte i
utførelse av de oppgavene som følger av § 2-1 a. Kommunen skal informere fylkesmannen om at
midlertidig dispensasjon er gitt.
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Den tilsatte må innen tre år fra tidspunktet for tiltredelse ha gjennomført og bestått en
barnevernsfaglig eller annen relevant videreutdanning på minst 30 studiepoeng. Kommunen
kan gi varig unntak for kravet til mastergrad når det foreligger dokumentasjon på bestått
videreutdanning. Kommunen skal informere fylkesmannen om at varig unntak er gitt.
§ 5-1 nytt annet ledd skal lyde:
Barne-, ungdoms- og familieetaten skal tilby veiledet praksis i institusjon etter
forespørsel fra en utdanningsinstitusjon. Barne-, ungdoms- og familieetaten skal samarbeide
med utdanningsinstitusjonen om gjennomføring av veiledet praksis.
Ny § 5-11 skal lyde:
§ 5-11 Krav til bemanning og de tilsattes kompetanse i barneverninstitusjon
Institusjonen skal ha en stillingsplan som sikrer en faglig forsvarlig drift. Institusjonen
skal ha tilsatt personell med tilstrekkelig nivå og bredde i kompetansen sett i forhold til
institusjonens målgruppe og målsetting. Institusjonen skal ha en arbeidstidsordning som
sikrer kontinuitet og stabilitet for beboerne.
Faglig personell som ansettes i en institusjon skal minimum ha relevant
bachelorutdanning. Barne-, ungdoms- og familieetaten kan i særlige tilfeller gi unntak fra
kravet.
Institusjonens leder og stedfortredende leder må fra 1. januar 2031 ha
barnevernsfaglig mastergrad eller annen relevant utdanning på tilsvarende nivå.
Kompetansekravet er også oppfylt for ledere og stedfortredende leder med relevant bachelor
som innen 1. januar 2031 har gjennomført relevant videreutdanning på minst 30
studiepoeng.
Institusjonen skal sørge for at de tilsatte får nødvendig faglig veiledning og opplæring.

Forslag til forskriftsendringer
I Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner gjøres følgende
endringer:
§ 5 skal lyde:
Krav til bemanning og de ansattes kompetanse i Omsorgssentre for mindreårige
Senteret skal ha en stillingsplan som sikrer en faglig forsvarlig drift. Senteret skal
ha tilsatt personell med tilstrekkelig nivå og bredde i kompetansen sett i forhold til
institusjonens målgruppe og målsetting. Senteret skal ha en arbeidstidsordning som sikrer
kontinuitet og stabilitet for beboerne.
Senteret skal ha en leder og en stedfortreder for lederen. Leder eller stedfortreder
skal minst ha treårig høyskoleutdanning i sosialfag eller annen relevant utdanning på
tilsvarende nivå, samt tilleggsutdanning i administrasjon og ledelse.
Senteret skal sørge for at de ansatte får nødvendig faglig veiledning og opplæring.
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1 Innledning
1.1 Sammendrag
Departementet har vurdert om det bør innføres regler som åpner for informasjon fra
barnevernet til fornærmede eller etterlatte når en person under 15 år har begått alvorlig
lovbrudd og er plassert i barnevernsinstitusjon. Tilsvarende ordning med varsel til
fornærmede eller etterlatte finnes i strafferettspleien. Departementet har i dette
høringsnotatet vurdert ulike hensyn for og mot innføring av varslingsregler i barnevernloven,
men har ikke tatt endelig stilling til spørsmålet om slike varslingsregler bør innføres.
Departementet har heller ikke tatt endelig stilling til hvordan slike varslingsregler eventuelt
bør utformes, særlig når det gjelder i hvilke saker det skal gis varsel og hvilken informasjon
som skal gis. Departementet har likevel i dette høringsnotatet skissert et forslag til hvordan
slike varslingsregler kan utformes i barnevernloven. Forslaget går ut på at informasjon kan
gis når det vil kunne ha betydning for fornærmede eller etterlatte. I vurderingen av om det vil
kunne ha betydning, bør det særlig legges vekt på handlingens alvorlighetsgrad. På samme
vilkår kan det gis informasjon om når ungdommen vil oppholde seg utenfor institusjonen, når
det vurderes som sannsynlig at ungdommen og fornærmede eller etterlatte kan påtreffe
hverandre. Det skal likevel ikke gis informasjon dersom dette kan medføre fare for
ungdommens egen sikkerhet.
Departementet legger opp til at fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker (fylkesnemnda)
i forbindelse med spørsmål om plassering av ungdommen i barnevernsinstitusjon, også skal
vurdere om lovbruddet er av en slik alvorlig art at varslingsreglene kommer til anvendelse.
Dersom varsling blir aktuelt i en konkret sak, vil det værebarnevernsinstitusjonen som gir
fornærmede eller etterlatte informasjon om plasseringen i institusjonen. Institusjonens leder
skal deretter ved visse typer fravær vurdere om fornærmede eller etterlatte skal få varsel om
at ungdommen vil kunne påtreffes. Informasjonen bør begrenses til et minimum for å ivareta
ungdommens rett til personvern.

3

1.2 Bakgrunnen for forslaget
Straffegjennomføringsloven og psykisk helsevernloven inneholder bestemmelser om varsling
av fornærmede eller etterlatte når domfelte får oppholde seg utenfor fengsel eller psykiatrisk
institusjon. Formålet med varslingsreglene er at fornærmede eller etterlatte skal være
forberedt på at de kan påtreffe domfelte.
Det finnes ikke tilsvarende varslingsregler for de tilfeller hvor lovbryteren er under den
kriminelle lavalder og som følge av den kriminelle handlingen er plassert i en
barnevernsinstitusjon med hjemmel i barnevernloven. Det har blitt reist spørsmål om
mulighet for innføring av slike varslingsregler. De opplysningene det er aktuelt å formidle til
fornærmede eller etterlatte, er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Dagens regelverk er til
hinder for at slike opplysninger gis til fornærmede eller etterlatte. Dette reiser en del særlige
problemstillinger, spesielt sett opp mot hensynet til barnet beste og barnevernets rolle.
Spørsmålet om innføring av en varslingsregel på barnevernsfeltet i Norge har dels
utgangspunkt i henvendelser fra Stine Sofies Stiftelse til departementet, der de har bedt
departementet om å innføre varslingsregler. De viser til at etterlatte og fornærmede har
behov for forutsigbarhet, slik at de kan ta forholdsregler for å slippe å plutselig møte
gjerningspersonen ansikt til ansikt. Departementet har stor forståelse for fornærmede og
etterlattes ønske om mer informasjon om oppfølgingen av unge gjerningspersoner som
ivaretas av barnevernet, og har derfor gjennomgått regelverket og vurdert om det er mulig å
innføre varslingsregler i barnevernloven.

1.3 Utredning av Riedl, Paulsrud og Syse
1. mars 2019 fikk Barne- og familiedepartementet (daværende Barne- og
likestillingsdepartementet) overlevert en utredning fra advokatkollegiet Kindem & Co,
utarbeidet av advokat Tore Roald Riedl, advokat Kari Paulsrud og professor emeritus Aslak
Syse (heretter Riedl-utredningen). Utredningen var laget på oppdrag fra departementet, og
skulle besvare om det bør gis regler om varsling fra barneverntjenesten når mindreårige
lovbrytere forlater en barnevernsinstitusjon og på nytt er hjemme som deltakere i
lokalsamfunnet. Utredningen er vedlagt dette høringsnotatet.
Utredningen konkluderte med at Norges internasjonale forpliktelser neppe er til hinder for å
innføre varslingsregler på barnevernfeltet. I utredningen ble det konkludert med at det ikke
bør gås videre med spørsmålet om å innføre regler om varsling i barnevernloven. Ved denne
tilrådningen ble det lagt vekt på at varslingsregler "vil øke risikoen for at det oppstår
situasjoner hvor man i praksis kommer på kollisjonskurs med prinsippene om barnets beste
og barnets rett til medvirkning." Det ble også lagt vekt på at varslingsreglene i psykisk
helsevern og kriminalomsorgen "virker innenfor en rettslig kontekst der hensynet til
samfunnsvernet utgjør et bærende element, med tydelig forankring i strafferetten. I tillegg er
da fornærmede/etterlatte gitt en helt annen prosessuell stilling gjennom
rettergangsordningen, hvilket fører til at de er vel kjent med lovbryteren, slik at hensynet til
taushetsplikten kan tillegges mindre vekt." Det trekkes også frem at det "bør være en klar
målsetning med lovgivningen på barnevernfeltet at den ikke setter barn i en situasjon hvor de
kan oppleve å bli ytterligere stigmatisert eller påført belastninger som kan medføre psykisk
uhelse."
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1.4 Omfang av saker
1.4.1

Plasseringer i barnevernsinstitusjon

Per 31. oktober 2019 var det totalt 13 barn plassert i barnevernsinstitusjon med hjemmel i §
4-24 som var under 15 år på tidspunktet for tiltakets oppstart. Av disse var 10 personer 14 år
på tidspunkt for oppstart, 2 personer var 13 år og 1 person var 12 år.
Barn som er plassert i barnevernsinstitusjoner etter § 4-24 per 31.10.19, etter alder ved
tiltakets oppstart
Alder per 31.10.2019
Antall barn
12 år
1
13 år
2
14 år
10
15 år
21
16 år
33
17 år
27
18 år
1
Totalt
95
Kilde: BiRK Bufetat og Oslo

Plasseringer med hjemmel i § 4-24 gjøres på bakgrunn av atferdsproblemer utvist ved
kriminalitet, rus eller "på annen måte". I Bufdirs statistikk er det ikke mulig å differensiere på
de ulike plasseringsgrunnlagene etter § 4-24, og det er derfor vanskelig å fastslå hvor mange
av disse som har begått slik alvorlig kriminalitet som eventuelt vil kunne gi grunnlag for
varsling. Ettersom ungdommen kan plasseres i barnevernsinstitusjon for en periode på inntil
fire uker, og deretter for inntil 12 måneder, med mulighet for ytterligere 12 måneders
forlengelse, kan ungdommen være både 15, 16 og 17 år i perioden der varsling er aktuelt.
På bakgrunn av statistikken over antall ungdommer plassert med hjemmel i § 4-24, antar
departementet at det er få saker der varsling kan være aktuelt.
1.4.2

Kriminalitet

Ifølge statistikk fra Statistisk sentralbyrå over etterforskede lovbrudd, ble det i 2018 siktet
2602 personer i alderen 5-14 år. 1258 av dem var 14 år, 777 var 13 år og 271 var 12 år.1 De
fleste, 1966 personer, var siktet for ett lovbrudd, mens 17 personer var siktet for 10 eller flere
lovbrudd.2 Totalt var det 3933 siktelser i 2018 mot personer i alderen 5-14 år.3 Antall barn i
alderen 5-14 år var i samme periode 639 355. Andelen siktede barn i nevnte aldersgruppe
var 0,4 prosent. I tabellene under vises det hvilke type hovedlovbrudd de var siktet etter. Det
er også vist antall siktede etter utvalgte typer lovbrudd.

Tabell 1: Antall siktede personer i 2018 i alderen 5-14 år etter type hovedlovbrudd
1

https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde (tabell 9)
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde (tabell 7)
3 https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde (tabell 5)
2
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Type hovedlovbrudd
Eiendomstyveri
Annet vinningslovbrudd
Eiendomsskade
Vold og mishandling
Seksuallovbrudd
Rusmiddellovbrudd
Ordens- og integritetskrenkelse
Trafikkovertredelse
Annet lovbrudd (natur- og miljølovbrudd)
Totalt
Kilde: ssb.no4

Antall siktede personer i alderen 5-14 år
896
19
420
623
244
99
238
49
14
2602

Tabell 2: Antall siktede personer i 2018 i alderen 5-14 år etter utvalgte typer lovbrudd
Type lovbrudd
Antall siktede personer i alderen 5-14 år
Kroppskrenkelse
233
Grov kroppskrenkelse
29
Kroppsskade
36
Grov kroppsskade
6
Drap og drapsforsøk
0
Mishandling i nære relasjoner
5
Vold mot offentlig tjenestemann
19
Annet eller uspesifisert voldslovbrudd
6
Trusler
104
Grove trusler
20
Ran
32
Grovt ran
2
Utpressing
1
Frihetsberøvelse
0
Hensynsløs atferd og personforfølgelse
115
Voldtekt, barn under 14 år
63
Voldtekt
25
Grov voldtekt
1
Voldtektsforsøk
1
5
Kilde: ssb.no
I Kripos rapport Nasjonal drapsoversikt, drap i Norge 2009-20186 er det opplyst at
gjerningspersonen var under 18 år i ni drapssaker i perioden 2009-2018. To av disse var
under 15 år på drapstidspunktet. Med unntak av tre saker var gjerningspersonen
jevnaldrende med offeret.

4

https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde (tabell 10)
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde (tabell 10)
6 https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/drap/drapsoversikt-2018.pdf
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2 Gjeldende rett
2.1 Innledning
Det finnes ingen bestemmelser i dagens lovgivning som åpner for varsling av, eller
informasjonsutveksling med, fornærmede eller etterlatte i de tilfeller hvor lovbryter er under
den kriminelle lavalder og er plassert i barnevernsinstitusjon. Informasjon om hvor og
hvordan personen ivaretas av barnevernet, er personlige opplysninger underlagt lovbestemt
taushetsplikt. De det gjelder kan samtykke til at slik informasjon deles med andre. Det som
vurderes i dette høringsnotatet, er deling av informasjon om ungdommen i tilfeller der det
ikke gis samtykke til deling av informasjon.
Politiet har en etterforskningsplikt når det er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et
straffbart forhold, også hvor en mulig lovbryter ikke kan straffes fordi vedkommende var
under 15 år på handlingstidspunktet, jf. straffeprosessloven § 242. Barn under 15 år kan ikke
pågripes eller varetektsfengsles, men påtalemyndigheten har adgang til å overføre en sak til
barneverntjenesten når en ungdom under 15 år har begått en ellers straffbar handling, jf.
straffeprosessloven § 71 b. I tilfeller der barn begår alvorlig kriminalitet, vil barnets handlinger
få en sentral plass ved barneverntjenestens faglige utredninger og valg av tiltak for barnet.
Fylkesnemnda kan avgjøre at barnet skal tvangsplasseres i barnevernsinstitusjon for
behandling mv, jf. barnevernloven § 4-24.
Fornærmede eller etterlatte har ingen rett til innsyn i saken etter at den overføres til
barneverntjenesten. Barnevernet er underlagt streng straffebelagt taushetsplikt hva gjelder
alle opplysninger om de barn tjenesten kommer i kontakt med, jf. barnevernloven§ 6-7 jf.
forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. Da barnevernloven i dag ikke inneholder noen bestemmelse
om varsling av fornærmede eller etterlatte, er den lovpålagte taushetsplikten til hinder for at
barneverntjenesten kan gi fornærmede eller etterlatte informasjon om hva som skjer med
gjerningspersonen. Et unntak fra dette gjelder dersom det foreligger samtykke fra
gjerningspersonen.
Nedenfor beskrives nærmere dagens rettstilstand for lovbrytere under den kriminelle lavalder
og de som berøres av de kriminelle handlingene. Dette beskrives ved en gjennomgang av
hvilket ansvar politi, påtalemyndighet, barneverntjenesten og psykisk helsevern har for unge
lovbrytere, og hvilke regelverk disse opererer innenfor med hensyn til muligheten for å kunne
gi informasjon til fornærmede eller etterlatte. Deretter beskrives varslingsreglene etter
straffegjennomføringsloven og psykisk helsevernloven, og til sist en oversikt over lignende
regelverk i utenlandsk rett.

2.2 Politi og påtalemyndighetens ansvar for oppfølging av mindreårige
som begår lovbrudd
Politiet har etterforskningsplikt når det er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et
straffbart forhold som forfølges av det offentlige, jf. straffeprosessloven § 224 første ledd.
Etterforskningsplikten gjelder også der en mulig lovbryter ikke kan straffes fordi
vedkommende var mellom 12 og 15 år på handlingstidspunktet, jf. straffeprosessloven § 224
andre ledd. Også dersom barnet var under 12 år på handlingstidspunktet, kan saken
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etterforskes både rettslig og utenrettslig, jf. straffeprosessloven § 224 tredje ledd, men det er
da ikke en plikt til å etterforske.
Begrunnelsen for at politiet likevel etterforsker saker der lovbryteren er under kriminell
lavalder, har dels sammenheng med at unge lovbrytere gjennom politiets etterforskning får
beskjed om at samfunnet tar lovbruddet alvorlig, og dels med at barneverntjenesten skal få
et bedre grunnlag for å vurdere tiltak. At lovbrudd etterforskes og oppklares, har også i seg
selv en allmennpreventiv og individualpreventiv effekt. Etterforskningen vil dessuten kunne
lede til at barnets foreldre blir kjent med lovbruddet, slik at de kan følge opp lovbruddet
overfor barnet. Også hensynet til den fornærmede taler for en etterforskningsplikt.7
Politiet har en opplysningsplikt til barneverntjenesten når det settes i gang etterforskning mot
barn under 18 år og saken ikke er av bagatellmessig art, jf. straffeprosessloven § 232 a. I
tilfeller der det etterforskes alvorlige lovbrudd skal altså barneverntjenesten underrettes om
dette.
Påtalemyndigheten har etter straffeprosessloven § 71 b adgang til å overføre en sak til
barneverntjenesten når en mindreårig under 15 år har begått en ellers straffbar handling. Det
følger av straffeprosessloven § 226 første ledd bokstav e) at "formålet med etterforskningen
er å skaffe til veie de nødvendige opplysninger for å tjene som forberedelse for
barneverntjenestens behandling av spørsmålet om det skal settes i verk tiltak etter lov 17. juli
1992 nr. 100 om barneverntjenester".
Ved at saken kan overføres til barnevernet, får politiet også formelt avsluttet saken på en
måte som gjør at samfunnet i større grad får markert alvoret ved lovbruddet, noe som også
er i tråd med de hensyn som begrunner politiets etterforskningsplikt i slike saker.8 Det følger
av bestemmelsen at barneverntjenesten skal underrette påtalemyndigheten om hvorvidt den
treffer vedtak i saken eller ikke. Plikten er begrenset til en underretning om hvorvidt
barnevernet treffer vedtak i saken eller ikke.
Politi og påtalemyndighet har i liten grad mulighet til å følge opp gjerningspersoner under 15
år selv. Barn under 15 år kan ikke pågripes eller varetektsfengsles. I politiloven finnes det
enkelte inngrepshjemler som gir politiet mulighet til å gripe inn overfor barn som forstyrrer ro
og orden, som påtreffes alene på kveldstid, som er beruset mv., se politiloven §§ 8, 9 og 13.
Dette er imidlertid ikke så relevant for den problemstillingen dette høringsnotatet gjelder.
Påtalemyndigheten kan forby en person under 15 år å oppholde seg på et bestemt sted
dersom det er grunn til å tro at opphold på stedet øker faren for at personen begår en ellers
straffbar handling, jf. straffeprosessloven § 222 c. Oppholdsforbudet skal gjelde for en
bestemt tid, høyst 6 måneder av gangen.

7

Ot.prp. nr. 106 (2001-2002) Om lov om endringer i straffeprosessloven og politiloven m.m. (lovtiltak
mot barne- og ungdomskriminalitet) s. 2
8 Ibid. s. 21
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2.3 Barneverntjenestens ansvar for oppfølging av mindreårige som
begår lovbrudd
Ettersom påtalemyndigheten kan overføre saker om barn under 15 år som har begått alvorlig
kriminalitet til barneverntjenesten, legges det etter lovverket opp til at barnevernet får
ansvaret for å følge opp disse barna.
Det gis i det følgende først en beskrivelse av reglene i barnevernloven som hjemler
plassering av unge lovbrytere i barnevernsinstitusjon, deretter gis en beskrivelse av
taushetspliktreglene som gjelder for alle som kommer i befatning med de barna dette gjelder.
Dette har betydning for muligheten for innføring av varslingsregler i barnevernloven.
Formålet med tiltak etter barnevernloven er beskyttelse av barn, både individuelt og på
gruppenivå.
Det følger av barnevernloven § 1-1 at loven skal sikre at barn og unge som lever under
forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse
til rett tid. I forarbeidene til barnevernloven er det understreket at det "ikke skal (…) være
barneverntjenestens oppgave å beskytte samfunnet mot barn med atferdsproblemer." 9
Skillet mellom barnevern og straff er også lagt til grunn i Prop. 135 L (2010-2011) (barn og
straff). Der fremgår det at barneverntjenesten har som hovedoppgave å gi barn omsorg og
behandling, ikke å ivareta hensynet til samfunnets behov for vern eller
etterforskningshensyn.10
Barneverntjenesten skal først og fremst gi hjelp og støtte slik at foreldrene selv skal kunne
makte å ivareta sitt omsorgsansvar. Barneverntjenesten har også et ansvar for å gripe inn
dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig til å ivareta barnets behov. I så fall kan det være
nødvendig å plassere barnet utenfor hjemmet i en kortere eller lengre periode. Dersom et
barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om
dette i fylkesnemnda etter forslag fra kommunen.
I tilfeller der barn begår alvorlig kriminalitet, vil barnets handlinger få en sentral plass både
ved barneverntjenestens faglige utredninger og ved valg av barnevernstiltak for barnet.
Formålet med tiltak fra barnevernet vil i slike tilfeller blant annet være å hjelpe det enkelte
barnet og dermed bidra til at barnet ikke begår ny alvorlig kriminalitet. Ved vurderingen av
valg av barneverntiltak skal det legges avgjørende vekt på hensynet til barnets beste,
herunder det enkelte barns behov for hjelp. Tiltak som først og fremst skal ivareta
samfunnsvernet, ligger utenfor barneverntjenestens mandat.
Barnets beste er et grunnleggende prinsipp som barnevernet må forholde seg til under
utøvelsen av sine oppgaver. Barns rett til medvirkning ble styrket ved endringer i
barnevernloven som trådte i kraft 1. juli 2018. Medvirkningsprinsippet innebærer at barn skal
ha tilstrekkelig og tilpasset informasjon til å kunne danne seg egne synspunkter. Barnets

9

Ot. prp. nr. 44 (1991-1992) s. 59
Prop. 135 L (2010-2011), Om lov om endringer i straffeloven, straffeprosessloven,
straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff), s. 70
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mening skal tillegges vekt i tråd med barnets alder og modenhet. I forarbeidene presiseres
følgende:11
"Retten gjelder i hele beslutningsprosessen og for alle forhold som vedrører barnet,
ikke bare når det tas rettslige eller administrative avgjørelser. Barnet vil dermed ha
rett til å medvirke eksempelvis ved valg av fosterhjem eller institusjon, ved vurdering
av samvær, utarbeidelse av tiltaksplaner, ved tvangsbruk og så videre."
2.3.1

Tiltak for barn med alvorlige atferdsvansker

Hvis kommunen mener at barnet bør plasseres utenfor hjemmet på grunn av at barnet har
vist alvorlige atferdsvansker ved gjentatt eller alvorlig kriminalitet, er det barnevernlovens
bestemmelser om tiltak for barn med alvorlige atferdsvansker som vil utgjøre den rettslige
rammen for barneverntjenestens oppfølging av barnet, jf. barnevernloven §§ 4-24 til 4-28.
Formålet med plassering etter barnevernloven § 4-24 er behandling for alvorlige
atferdsvansker, med mål om reduksjon av negativ atferd.
Et tvangsvedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet på grunn av at barnet har vist
alvorlige atferdsvansker, skal treffes av fylkesnemnda, jf. § 4-25 annet ledd. Grunnvilkåret for
å iverksette tiltak overfor barn og unge er at vedkommende «har vist alvorlige
atferdsvansker», jf. § 4-24 første ledd. Atferdsvanskene må ha kommet til uttrykk ved:
– Alvorlig eller gjentatt kriminalitet
– Vedvarende misbruk av rusmidler, eller
– På annen måte
Når det gjelder kriminalitetsalternativet, står det i forarbeidene:12
"Med 'alvorlig kriminalitet' i første ledd menes i første rekke de tilfelle hvor det
foreligger volds- eller sedelighetsforbrytelse av alvorlig karakter. Ved 'gjentatt'
kriminalitet er blant annet tenkt på de tilfelle hvor vedkommende har gjort seg skyldig i
serier av tyverier eller hærverk."
Fylkesnemnda skal legge til grunn det strafferettslige beviskravet ved vurderingene av
atferdsvansker knyttet til kriminelle handlinger, jf. Rt. 2003 s. 1827 premiss 35. I nevnte
avgjørelse skriver Høyesterett følgende:
"For tvangsplassering etter første strekpunkt i barnevernloven § 4-24 første ledd må
imidlertid – med unntak for den strafferettslige lavalder – de objektive og subjektive
skyldkravene være oppfylt, som i en straffesak om de samme forhold. Dette fremstår i
og for seg som naturlig, siden den aktuelle handlingen ellers vanskelig kunne ses
som en manifestasjon av alvorlige atferdsvansker."
I dommen kom Høyesterett til at tvangsplassering etter kriminalitetsalternativet innebærer
straff etter EMKs syvende tilleggsprotokoll artikkel 4. Selv om formålet med plasseringen ikke
11
12

Prop. 169 L (2016-2017) s. 141-142
Ot.prp. nr. 44 (1991–1992)
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er straff, må institusjonsplassering i EMKs forstand anses som straff på grunnlag av
lovbruddets karakter. Det står om dette: "Gjennom de vilkår som barnevernloven oppstiller
for plassering i institusjon for behandling eller opplæring, har lovgiverne etter mitt syn etablert
en slik kobling mellom institusjonsplassering og vilkårene for straff at det foreliggende vedtak
om tvangsplassering i forhold til Engelkriteriene må anses å være truffet som ledd i en
straffeforfølgning" (premiss 69 i nevnte dom).
En publisert nemndsavgjørelse13 kan illustrere beviskravet for skyld ytterligere:
"As registrerte kriminelle atferd er ikke etterforsket med sikte på straffeforfølgning
ettersom han på gjerningstidspunktet var under kriminell lavalder. For nemnda er det
imidlertid fremlagt en politirapport med oversikt over 10 straffesaker hvor A er
mistenkt/siktet. Hans sak er overført til barneverntjenesten i medhold av
straffeprosessloven § 71b.
Nemnda er ikke i tvil om at A har vist alvorlige atferdsvansker ved alvorlig kriminalitet
natt til 22.06.2015. Nemnda viser til at fornærmede ved hendelsen ble påført alvorlige
skader i hode og/eller nakkeregionen (faktisk utdrag side 23), at A for nemnda
erkjente å ha sparket mannen i hodet etter at en annen ungdom hadde tatt kvelertak
på ham, og Politibetjent 1s vitneforklaring om at andre i avhør har sagt at A sparket
mannen i hodet. Nemnda er heller ikke i tvil om at sparkingen var en bevisst og villet
handling fra A, jf. det som fremkommer i politiets underretning av 29.06.2015 om hva
A har sagt.
Nemnda finner det videre tilstrekkelig bevist at A har vist alvorlige atferdsvansker ved
gjentatt kriminalitet, selv om A under sin partsforklaring for nemnda ikke erkjente
samtlige av de straffbare forholdene som er listet opp i politiets rapport. Han erkjente
imidlertid flere tilfeller av legemsfornærmelser som er opplistet i politiets rapport, og
Politibetjent 1 forklarte at beslaglagte mobilfilmer viser at A er blant de aktive
utøverne av vold i noen filmer der det er tydelig at noen får bank. Politibetjent 1 sa
også at politiet hadde opprettet straffesak bare på de som aktivt hadde utøvet vold,
og ikke på de som stod og så på."
For alternativene rusmisbruk og «på annen måte» er beviskravet alminnelig
sannsynlighetsovervekt. Alternativet "på annen måte" omfatter annen form for utpreget
normløs atferd.14 Dette alternativet fanger opp de mer sammensatte problemer, som også vil
kunne ha i seg elementer av kriminalitet og rusmisbruk uten at lovens kriterier på disse
punktene isolert sett er oppfylt.
I tillegg til at vilkårene i § 4-24 første ledd må være oppfylt, følger det av § 4-25 at tiltak ikke
kan iverksettes uten at hjelpetiltak etter § 4-4 er vurdert. Vedtak etter § 4-24 må også
vurderes å være til barnets beste, jf. § 4-1. Det er også et vilkår at institusjonen faglig og
materielt er i stand til å tilby barnet tilfredsstillende hjelp opp mot formålet med plasseringen,
jf. § 4-24 fjerde ledd.
13
14

FNV-2015-599-OSL, publisert på LovdataPro.
Jf. Ot.prp. nr. 44 (1991-1992) s. 60
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Barnet er alltid part i såkalte atferdssaker, jf. § 6-3 andre ledd siste punktum. Foreldre med
del i foreldreansvaret og som barnet bor fast hos vil også være part. Det samme gjelder
normalt foreldre som har del i foreldreansvaret. Dette følger ikke direkte av barnevernloven,
men av en tolkning av forvaltningsloven § 2 bokstav e, om at part er den "avgjørelsen retter
seg mot eller som saken ellers direkte gjelder". Tiltak etter § 4-24 innebærer ikke at
omsorgen fratas foreldrene formelt, men at den utøves av andre så lenge plasseringen varer.
Etter § 4-24 første ledd er det adgang til å tvangsplassere et barn for observasjon,
undersøkelse og korttidsbehandling. Forarbeidene forutsetter at plassering etter første ledd
benyttes til planlegging med sikte på å finne et egnet opplegg for fortsatt behandling i og
utenfor institusjon.15 Vedtak om plassering fattes for inntil fire uker, med adgang til å forlenge
plasseringen med ytterligere fire uker.
Fylkesnemnda har ikke adgang til å treffe vedtak om fire pluss fire uker ved første gangs
behandling av saken. Idet det i praksis er vanskelig å rekke å få saken behandlet på nytt av
nemnda i løpet av fire ukers perioden, treffes det sjelden vedtak om forlengelse av vedtak etter
§ 4-24 første ledd.
Paragraf 4-24 andre ledd regulerer plassering i institusjon for mer langvarig behandling. Loven
krever at det må være "trolig" at det foreligger behov for mer langvarig behandling. Vedtak kan
treffes for inntil 12 måneder. I "særlige tilfelle" kan plasseringen forlenges med opptil 12 nye
måneder. Barneverntjenesten skal fortløpende følge opp plasseringen, og vurdere tiltaket på
nytt når plasseringen har vart i 6 måneder. Etter § 4-28 skal barneverntjenesten løpende følge
med på barnets omsorgssituasjon og utvikling.
Ved vedtak om opphold i institusjon på grunnlag av alvorlige atferdsvansker, utpeker Bufetat16
hvilke institusjoner som kan benyttes, jf. § 4-27. Dette er statlige barnevernsinstitusjoner som
er kvalitetssikret av Bufetat, jf. § 5-1 og § 5-10, eller private eller kommunale institusjoner
godkjent av Bufetat, jf. § 5-8. Det kan bestemmes at barn kan plasseres i fosterhjem som har
særlige forutsetninger for å kunne løse de problemer som foreligger. Det er i forarbeidene til
loven lagt til grunn at plassering etter § 4-24 også skal kunne skje i andre institusjoner enn
barnevernsinstitusjoner, for eksempel er det vist til barne- og ungdomspsykiatrien som et
verdifullt behandlingstilbud, jf. § 5-6.17
I departementets høringsnotat om forslag til ny barnevernslov, ble innholdet i dagens § 4-24
foreslått videreført, men med enkelte språklige og strukturelle endringer. Se forslaget til ny §
6-2.18
2.3.1.1 Rettigheter under opphold i barnevernsinstitusjon
Barnevernloven § 5-9 fjerde ledd inneholder forskriftshjemmel for nærmere regulering av
barns rettigheter under opphold i barneverntiltak. Forskriften benevnes som
15

Jf. Ot.prp. nr. 44 (1991-1992) s. 61
I Oslo kommune er det kommunen selv som har ansvaret for å utpeke, kvalitetssikre og godkjenne
barneverninstitusjoner, jf. Barnevernloven § 2-3a.
17 Jf. Ot.prp. nr. 44 (1991-1992) s. 60
18 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-ny-barnevernslov/id2639982/
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Rettighetsforskriften og dens formål er blant annet å sikre at institusjonen gir beboerne
forsvarlig omsorg og behandling, jf. forskriften § 1.
Barn som er plassert i barnevernsinstitusjon er i utgangspunktet ikke ilagt
frihetsbegrensninger. Det følger blant annet av rettighetsforskriften § 9 at "beboerne skal ha
rett til å bevege seg innenfor og utenfor institusjonens område, med de begrensninger som
fastsettes ut fra institusjonens ansvar for å gi forsvarlig omsorg for den enkelte og ansvar for
trygghet og trivsel for alle på institusjonen". Beboerne skal i størst mulig grad kunne
nyttiggjøre seg de tilbud som finnes i lokalsamfunnet, herunder skole, opplærings- og
fritidstilbud.
Forskriften inneholder imidlertid ulike bestemmelser som gir hjemmel til å innføre
begrensninger i beboernes frihet. Felles for all tvangsbruk eller begrensninger er at den må
anses nødvendig etter en konkret vurdering. Det må fortløpende vurderes om det er behov
for å opprettholde tvangen eller begrensningen.
All bruk av tvang og andre inngrep i den personlige integritet skal være forholdsmessig, og
det minste inngreps prinsipp skal følges, jf. rettighetsforskriften § 12. Det klare
utgangspunktet er at bruk av fysisk tvang og makt er forbudt, jf. forskriften § 13. Unntaket er
ved nødretts- eller nødvergesituasjoner, jf. forskriften § 14.
Forskriften §§ 15-20 åpner for visse former for inngrep i beboernes personlige integritet og
frihet ved at det på nærmere bestemte vilkår kan gjennomføres kroppsvisitasjon, ransaking,
beslaglegning, kontroll med beboernes korrespondanse, rusmiddeltesting og tilbakeføring
ved rømning.
I kapittel 4 er det gitt særregler for plassering etter barnevernloven §§ 4-24 og 4-26. Det gis
her en noe utvidet adgang til å begrense beboernes frihet av hensyn til
behandlingsopplegget eller formålet med plasseringen. Det kan treffes vedtak om
begrensninger i bevegelsesfriheten, både innenfor og utenfor institusjonen, begrensninger i
adgangen til å motta besøk og begrensninger i bruk av elektronisk kommunikasjon, jf.
forskriften §§ 22-24. Fylkesnemnda kan i sitt vedtak bestemme at det skal tas rusprøver av
beboeren, jf. forskriften § 25.
2.3.1.2 Taushetsplikt og unntak fra denne
Etter gjeldende rett er det begrensede muligheter for barneverntjenesten til å varsle
fornærmede eller etterlatte når et barn som er plassert i barnevernsinstitusjon forlater
barnevernsinstitusjonen, for eksempel ved rømning eller ved plasseringens opphør. Varsling
er kun mulig i de tilfellene hvor barnet (og eventuelt foreldrene) har gitt slikt samtykke eller
med mindre barnet utgjør en akutt og konkret trussel mot andre menneskers liv og helse slik
at avvergingsplikten i straffelovens § 196 inntrer.
Det følger av barnevernloven § 6-7 første ledd at enhver som utfører tjeneste eller arbeid for
et forvaltningsorgan, en institusjon, et senter for foreldre og barn eller et omsorgssenter for
mindreårige etter loven, har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. Overtredelse
straffes etter straffeloven § 209.
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Taushetsplikten etter barnevernloven er imidlertid noe strengere enn det som følger av de
alminnelige reglene i forvaltningsloven, jf. barnevernloven § 6-7 annet ledd. Det som er
taushetsbelagt, er alle opplysninger som kan knytte enkeltpersoner til en barnevernssak,
uavhengig av om opplysningene i det konkrete tilfellet regnes som personlige eller ikke.
Dette omfatter opplysninger som fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold,
sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, såkalte nøytrale personopplysninger. Allerede den
omstendighet at det foreligger en barnevernssak, vil i prinsippet være undergitt taushetsplikt.
Barneverntjenesten, og andre, vil derfor normalt ikke kunne gi opplysninger som innebærer
at de har kunnskaper om en person.
Det kan likevel gis opplysninger om en klients oppholdssted, når det er klart at det ikke vil
skade tilliten til barneverntjenesten eller barneverninstitusjonen å gi slik opplysning, jf. § 6-7
andre ledd siste punktum.
Barnevernets adgang til å formidle opplysninger til andre forvaltningsorganer er noe snevrere
enn etter de alminnelige reglene i forvaltningsloven. Barnevernloven § 6-7 tredje ledd gjelder
barneverntjenestens adgang til å gi opplysninger til andre offentlige organer, jf. fvl. § 13 b nr.
5 og 6. Det er kun adgang til å gi opplysninger til andre offentlige organer når "dette er
nødvendig for å fremme barneverntjenestens, institusjonens, senteret for foreldre og barns
eller omsorgssenteret for mindreåriges oppgaver, eller for å forebygge vesentlig fare for liv
eller alvorlig skade for noens helse". Bestemmelsen innebærer at barnevernet ikke har den
samme generelle adgangen som andre forvaltningsorganer til å gi opplysninger om en
persons forbindelse til organet og om de vedtak som er truffet. Et unntak gjelder etter
straffeprosessloven § 71 b hvor barneverntjenesten skal informere påtalemyndigheten om
hvorvidt den treffer vedtak i en sak som er besluttet overført fra påtalemyndigheten til
barneverntjenesten.
Barnevernet kan heller ikke ut fra allmenne hensyn anmelde eller opplyse om lovbrudd.
Barnevernet har på den ene siden vid adgang til å formidle opplysninger dersom dette er
nødvendig for å fremme barnevernets oppgaver og ansvar i den enkelte barnevernssak. På
den annen side er barnevernets taushetsplikt strengere enn forvaltningsloven når det gjelder
å formidle opplysninger for å ivareta andre hensyn og formål.
De øvrige bestemmelsene i forvaltningsloven om taushetsplikt gjelder imidlertid for
barnevernet på lik linje som for andre offentlige tjenester og instanser, jf. henvisningen til
forvaltningsloven § 13 til § 13 e. Etter forvaltningsloven § 13 b nr. 2 er taushetsplikten ikke til
hinder for at opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt for. Bestemmelsen åpner
også for å formidle opplysninger til private. Private som gis tilgang til taushetsbelagte
opplysninger, kan pålegges å bare bruke opplysningene i den utstrekning det er nødvendig
for å ivareta partens interesser i saken.
Barneverntjenestens adgang til å formidle opplysninger til private er likevel i hovedsak
begrenset til tilfeller der den opplysningene gjelder samtykker. Dersom den som har krav på
taushet samtykker i at opplysningene gjøres kjent for andre, oppheves taushetsplikten så
langt samtykket gjelder, jf. forvaltningsloven § 13 a nr. 1. Et samtykke skal være informert,
14

frivillig og kan når som helst trekkes tilbake. Barn som har fylt 15 år på det tidspunktet
samtykket skal gis, har rett til å gi samtykke på egen hånd, jf. barnevernloven § 6-3 andre
ledd, første punktum. I saker som gjelder plassering etter § 4-24, skal barnet alltid regnes
som part i saken uavhengig av alder, jf. bestemmelsens siste punktum. Dette vil innebære at
et eventuelt samtykke til varsling av fornærmede eller etterlatte etter dagens regelverk,
krever samtykke både fra ungdommen selv og foreldrene så lenge ungdommen er under 15
år.
Det gjelder et annet unntak fra taushetspliktreglene i de tilfeller hvor straffelovens
avvergingsplikt i § 196 inntrer. Ifølge straffelovens generelle bestemmelse om avverge, er
enhver forpliktet til «gjennom anmeldelse eller på annen måte å søke å avverge en straffbar
handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som
sikkert eller mest sannsynlig at handlingen er eller vil bli begått». Avvergingsplikten gjelder
de straffbare handlingene som det vises til i straffeloven § 196. Det kan også varsles dersom
det er snakk om nødrett, jf. straffeloven § 17.

2.4 Helsetjenestens ansvar for oppfølging av mindreårige som begår
lovbrudd
Helsetjenesten vil kunne ha en sentral betydning for det offentliges oppfølging av unge
lovbrytere. Innretningen av helsetilbudet tar ikke utgangspunkt i lovbruddet, men
ungdommens behov for medisinsk eller psykologisk utredning, behandling, habilitering,
rehabilitering eller sosial støtte.
Selv om samfunnsvernet ikke er nevnt i formålsbestemmelsen i lov om psykisk helsevern,
inneholder loven noen bestemmelser som hviler på slike hensyn. Ett av de alternative
tilleggsvilkårene for vedtak om tvungent psykisk helsevern er at pasienten utgjør en
"nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse", jf. psykisk helsevernloven §
3-3 nr. 3 bokstav b. Tvangsreglene i kapittel 3 kommer imidlertid ikke til anvendelse for barn
under 15 år. Psykisk helsevern for barn under 15 år kommer i stand ved representert
samtykke etter psykisk helsevernloven § 2-1 jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-4.
Foreldre med foreldreansvar, eventuelt barneverntjenesten der barnet er plassert etter
barnevernloven § 4-6 andre ledd eller § 4-12, har samtykkekompetanse.
Hensynet til vern av samfunnet gjenspeiles også spesielt i reglene i psykisk helsevernloven
kapittel 5 om gjennomføring av psykisk helsevern for personer som er dømt til tvungent
psykisk helsevern etter straffeloven § 62. Kapittelet inneholder blant annet regler om varsling
av fornærmede eller etterlatte i § 5-6 c. Barn under 15 år kan ikke dømmes til tvungent
psykisk helsevern etter straffelovens bestemmelser, og disse bestemmelsene gjelder
dermed ikke for dem.
De særlige reglene og ordningene som dels er begrunnet med samfunnsvern i psykisk
helsevernloven, kommer dermed ikke til anvendelse for barn under 15 år.

2.5 Varslingsregler etter straffegjennomføringsloven
Regler om direkte varsling av fornærmede eller dennes etterlatte fra aktuelt fengsel trådte i
kraft 1. januar 2002. Etter hvert har det blitt regler om varsling i stadig flere situasjoner under
15

straffegjennomføring. Reglene kan ses som et av de mange utslagene av en bevisst styrking
av offerets stiling i kriminalpolitikken. Tidligere hadde forvaltningsrettslig taushetsplikt hindret
slik varsling.
Etter straffegjennomføringsloven § 7 bokstav i) er ikke taushetsplikt til hinder for at det gis
informasjon til fornærmede eller etterlatte ved gjennomføring av straff utenfor fengsel,
frigang, permisjon eller straffavbrudd, ved løslatelse og ved unndragelse fra gjennomføring
av fengselsstraff, forvaring eller strafferettslige særreaksjoner, og ved prøveløslatelse og
endring av bosted i løpet av prøvetiden. Det skal varsles "dersom det er av betydning for
fornærmede i straffesaken eller dennes etterlatte", jf. straffegjennomføringsloven § 16
syvende ledd, § 20 tredje ledd, § 36 andre og tredje ledd, § 40 siste ledd, § 42 sjette og
syvende ledd og straffeloven 45 siste ledd.
Kriminalomsorgen har i rundskrivet Varsel til fornærmede eller dennes etterlatte19, gitt
nærmere retningslinjer til straffegjennomføringslovens bestemmelser. I rundskrivet fremgår
det blant annet at formålet med varsling er å gi fornærmede eller etterlatte informasjon om at
domfelte kan påtreffes i et nærmere angitt tidsrom, og derved gjøre det mulig for
vedkommende å innrette seg etter denne informasjonen. For fornærmede eller etterlatte vil
det kunne være av betydning å få varsel, da det i gitte situasjoner kan oppleves som svært
belastende å påtreffe den domfelte. Påpasselighet med hensyn til varsling av fornærmede
eller etterlatte er av vesentlig betydning for kriminalomsorgens ivaretakelse av
offerperspektivet, og utgjør dermed en sentral del av samfunnsoppdraget.
Av rundskrivet fremgår det også at det alltid skal vurderes om varsling vil kunne få betydning
for domfeltes sikkerhet. Politiet skal kontaktes for uttalelser dersom det antas å være fare for
hevnaksjoner eller lignende. I slike tilfeller skal varsel ikke gis.
Kriminalomsorgen skal vurdere konkret i hvert enkelt tilfelle om de har plikt til å varsle. Det er
altså ikke slik at det er en generell varslingsplikt i alle saker som gjelder eksempelvis
seksuallovbrudd, vold mv. Men i vurderingen skal det blant annet legges stor vekt på
lovbruddets art og alvorlighet, herunder om det gjelder voldslovbrudd, seksuallovbrudd eller
trusler. Det skal også legges vekt på hvilket behov fornærmede eller etterlatte antas å ha for
å kunne forberede seg på at domfelte kan påtreffes utenfor fengsel. Det må her ses hen til
forholdet mellom domfelte og fornærmede eller etterlatte, og vurdere hvor sannsynlig det er
at de vil påtreffe hverandre. Blant annet tid og sted for utgang og geografisk avstand mellom
partene vil være relevante momenter i vurderingen.
Kriminalomsorgen avgjør på selvstendig grunnlag om varsel skal gis. Det vil si at uttalelse fra
fornærmede eller etterlatte ikke skal innhentes på dette tidspunkt. Først når det er endelig
bestemt at varsel skal gis, er det adgang til å kontakte disse. Domfelte skal derimot
informeres om at varsel vil bli gitt, og det skal tilstrebes at det gjøres i så god tid at domfelte
har en reell adgang til å påklage vedtaket og få klagen realitetsbehandlet før utgangen skjer.
Dersom kriminalomsorgen etter en konkret vurdering kommer til at varsel ikke skal gis, skal
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www.kriminalomsorgen.no, Retningslinjer til straffegjennomføringsloven § 7 b, Varsel til fornærmede
eller dennes etterlatte
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vurderingen nedtegnes og følge saken, slik at notoritet sikres. I slike tilfeller er reglene om
taushetsplikt til hinder for at fornærmede/etterlatte får informasjon om beslutningen. De vil
dermed heller ikke kunne påklage en beslutning om at varsel ikke skal gis, ettersom de ikke
vil kjenne til beslutningen.

2.6 Varslingsregler etter psykisk helsevernloven
Tilsvarende varslingsregler som i straffegjennomføringsloven ble innført i lov om psykisk
helsevern med virkning fra 1. januar 2014. Reglene gjelder bare overfor personer som er
dømt til tvungent psykisk helsevern etter straffelovens bestemmelser. Psykisk
helsevernloven § 5-6 c pålegger den faglig ansvarlige ved institusjonen å gi fornærmede eller
etterlatte informasjon om ulike vedtak som gjelder den aktuelle pasienten dømt til tvungent
psykisk helsevern. De situasjonene som utløser varslingsplikt er overføring av domfelte fra
døgnopphold i en institusjon til tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold, og ved
overføring av domfelte fra døgnopphold i én institusjon til døgnopphold i en annen institusjon.
Det skal også gis varsel dersom domfelte unndrar seg gjennomføring, for eksempel ved
rømning. Det skal også varsles om tidspunkt for opphør av dom på tvungent psykisk
helsevern. Varsel om enkeltpermisjoner skal bare gis når det er
av "særlig betydning" for fornærmede eller etterlatte å få kjennskap til slike. Varsel skal gis i
så god tid som mulig.
I alle tilfeller er det et vilkår for at varslingsplikt skal inntre, at det er "av betydning for
fornærmede i straffesaken eller dennes etterlatte" å bli varslet. I hvert enkelt tilfelle må det
derfor foretas en konkret vurdering av hvilket behov fornærmede eller etterlatte har for å
forberede seg på å treffe på domfelte utenfor behandlingsinstitusjonen. I vurderingen skal det
legges vekt på om avgjørelsen eller hendelsen innebærer en endring i risikoen for at
fornærmede eller etterlatte kan treffe på domfelte utenfor institusjonen. Det er den faglig
ansvarlige som tar stilling til om vilkåret er oppfylt, men ifølge forarbeidene20 skal det legges
stor vekt på fornærmedes eller etterlattes syn på betydningen av å få varsel.
Varslingsplikten gjelder bare så langt fornærmede eller etterlatte ønsker slik varsling, og så
langt hensynet til domfeltes sikkerhet blir tilstrekkelig ivaretatt. Dersom det foreligger fare for
hevnaksjoner og lignende mot domfelte, må hensynet til domfeltes sikkerhet avveies mot den
velferdsmessige betydningen for fornærmede eller etterlatte.21
Det er lovfestet at taushetsplikt etter helsepersonelloven eller annen lovgivning ikke vil stå i
veien for plikten til å varsle fornærmede eller dennes etterlatte.
I forarbeidene fremheves det at selv om unntaket fra taushetsplikt i noen saker kan påvirke
tillitsforholdet mellom faglig ansvarlig og domfelte i negativ forstand, må hensynet til
fornærmede eller etterlatte veie tyngst, ikke minst ved alvorlige volds- og seksualforbrytelser
hvor det kan være en stor påkjenning for fornærmede eller etterlatte å treffe på domfelte.
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Prop. 91 L (2012-2013) Endringer i psykisk helsevernloven
Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv I-4/2013 Endringer i psykisk helsevernloven – Varsling
av fornærmede og etterlatte, nattelåsing av pasientrom m.m. av 9. september 2013
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Det er lovfestet klagerett på den faglig ansvarliges beslutning knyttet til varslingsplikten.
Begge parter kan klage. Når fornærmede eller etterlatte har ønsket å bli varslet, vil også
beslutning om å ikke gi varsel være et enkeltvedtak som kan påklages.22 Beslutninger om
varsel i tilfeller der domfelte unndrar seg gjennomføring av dom, kan ikke påklages.
Fylkesmannen er klageinstans. Dersom det ikke er truffet vedtak om utsatt iverksettelse etter
forvaltningsloven § 42, kan fornærmede eller etterlatte varsles straks.

2.7 Utenlandsk rett
I Riedl-utredningen er det redegjort for utenlandsk rett, avgrenset til nordisk rett, se
utredningens kapittel 5. Her gjøres det helt kort rede for den kartleggingen Riedl-utredningen
gjorde.
Alle nordiske land har 15-årsgrense for strafferettslig tilregnelighet. Det synes som det er
ganske likeartede regler i Norge, Sverige og Danmark. Her finnes varslingsregler for
straffedømte og for lovbrytere dømt til tvungent psykisk helsevern. I Finland finnes bare
varslingsregler for innsatte i fengsel, og ikke for innsatte som er i psykiatriske anstalter. På
Island finnes ikke varslingsregler for noen av disse institusjonstypene.
Ingen av de andre nordiske landende har varslingsregler når alvorlige lovbrudd er begått av
mindreårig person og vedkommende er plassert i behandlings- eller omsorgsinstitusjon og
har fravær fra institusjonen, rømmer eller blir skrevet ut.

2.8 Forholdet til overordnede rettsregler
Norge er tilsluttet en rekke sentrale menneskerettskonvensjoner, og flere sentrale
menneskerettigheter er grunnlovsfestet. Ved vurderingen av om det skal lovfestes
varslingsregler når et barn under 15 år plasseres i en barnevernsinstitusjon, er det av stor
betydning å vurdere forholdet til Norges menneskerettslige forpliktelser.
De mest sentrale bestemmelsene som må vurderes er Grunnloven § 104 som gjelder barns
status som selvstendige rettssubjekter, Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen
(EMK) artikkel 8 som gjelder retten til familieliv og privatliv, Barnekonvensjonen (BK) artikkel
37 og 40 som gjelder henholdsvis forbud mot ulovlig og vilkårlig frihetsberøvelse og
behandling av barn i konflikt med loven. Det er også relevant å vurdere reglene opp mot EUs
personvernforordning som omhandler personvernet vedrørende håndteringen av lagrede
data.
Riedl-utredningen foretok en omfattende vurdering av disse overordnede rettsreglene i sin
utredning, med unntak av BK artikkel 37. Departementet viser derfor til Riedl-utredningens
redegjørelse i punkt 2.8.1 og departementets redegjørelse for BK artikkel 37 under punkt
2.8.2.

Jf. Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv I-4/ 2013, Endringer i psykisk helsevernloven –
varsling av fornærmede og etterlatte, nattelåsing av pasientrom m.m, og Helsedirektoratets rundskriv
Psykisk helsevernloven med kommentarer
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2.8.1

Riedl-utredningens redegjørelse

Riedl-utredningen har i kapittel 3 omtalt forholdet til overordnede rettsregler. Kapittel 3 inntas
her (med unntak av henvisninger til punkter i utredningen, som er tatt ut):
"Aktuelle grunnlovsbestemmelser
Ved grunnlovsrevisjonen 2014 ble menneskerettighetenes stilling styrket på generell basis,
og barns status som selvstendige rettssubjekter ble nedfelt i egen bestemmelse i Grl. § 104
med følgende ordlyd:
«Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål
som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med
deres alder og utvikling.
Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et
grunnleggende hensyn.
Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Statens myndigheter skal legge
forholdene til rette for barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige
økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen familie.»
Særlig bestemmelsen i første ledd om at barn uansett skal høres i spørsmål som gjelder
dem selv, gir klare føringer for at varsling verken kan vedtas eller iverksettes uten at barnet
er hørt.
Etter andre ledd skal barnets beste være et grunnleggende hensyn ved handlinger og
avgjørelser som berører barn. Dette innebærer ikke at dette hensynet ikke enkelte ganger vil
måtte vike mot andre vektige hensyn, her hensynet til personer som allerede er truet, skadet
eventuelt drept, av den mindreårige. Som i de øvrige varslingsreglene, vil de kunne ha rett
på et vern mot igjen uforvarende å kunne støte på den aktuelle gjerningspersonen, selv når
handlingen ble foretatt av en person under den kriminelle lavalder.
Barnets beste er et grunnleggende hensyn, men dette må like fullt avveies mot andre vektige
hensyn; noe som er synliggjort i flere utlendingssaker, f.eks. i Rt. 2012 s. 1985. Her
understreket Høyesterett at hensynet til barnet ikke er det eneste, og heller ikke alltid det
avgjørende hensynet, men ved avveiningen mot andre interesser «skal ha stor vekt – det er
ikke bare ett av flere momenter i en helhetsvurdering: Barnets interesser skal danne
utgangspunktet, løftes spesielt frem og stå i forgrunnen.»
Samtidig åpner ikke barnevernlovens egne regler for å kunne tilsidesette hensynet til barnets
beste. Snarere tvert imot ble barnevernlovens formålsbestemmelse styrket i 2018 for å sette
hensynet til barnet i første rekke. Også bvl. § 4-1, som er en prinsippbestemmelse for
inngrep etter de øvrige bestemmelsene i bvl. kap. 4, fastslår at ved «anvendelse av
bestemmelsene i dette kapitlet skal det legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til
beste for barnet». Samtidig utgjør bvl. § 4-1 et selvstendig virkende vilkår som må være
oppfylt i tillegg til lovens øvrige materielle vilkår i alle typer saker, jf. bruken av uttrykket
«avgjørende vekt».
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Barns integritetsvern som er grunnlovsfestet i Grl. § 104 tredje ledd kan ses som en rett til
vern av privatliv og integritetsvern som er ivaretatt for alle borgere etter Grl. § 102 med
følgende ordlyd:
«Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin
kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller.
Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.»
Denne respekten for privatliv og familieliv kan måtte stå tilbake for andre personers
rettigheter og krav på vern.
Et eventuelt inngrep vil uansett måtte være forholdsmessig ut fra hvilke rettigheter som
eventuelt ellers kan krenkes. Dette kravet til proporsjonalitet er nedfelt i EMK art. 8, men må
også innfortolkes ved forståelsen av Grl. § 102. I Rt. 2014 s. 1105 legges til grunn at inngrep
kan gjøres, men at det gjelder en alminnelig forholdsmessighetsbegrensning «for
lovhjemlede og saklig begrunnede inngrep i rettighetene og frihetene fastsatt i Grunnlovens
menneskerettsbestemmelser» (avsnitt 28). Forholdsmessighetsvurderingen i saker om Grl.
§ 102 «må ha for øye balansen mellom de beskyttede individuelle interessene på den ene
siden og de legitime samfunnsbehovene som begrunner tiltaket på den andre», se Rt. 2015
s. 93 (avsnitt 60).
Etter Grl. § 113 kreves videre at et inngrep i den mindreåriges privatliv av denne karakter må
ha grunnlag i lov. Også dette kravet er tydelig lovfestet i EMK art. 8 som presenteres i neste
punkt. Dette utgangspunktet er lagt til grunn i oppdragets mandat.
Noe nærmere om EMK artikkel 8
Retten til familieliv og privatliv er som nevnt beskyttet i EMK artikkel 8. Dette er den, av en
rekke tilsvarende bestemmelser, som er blitt mest utpenslet i praksis pga. den normative
funksjonen til EMD ved avgjørelser av enkeltstående klagesaker.
Bestemmelsene om «Retten til respekt for privatliv og familieliv» er bygd opp på tilsvarende
måte som flere tilsvarende bestemmelser i EMK. Dette innebærer at nr. 1 oppstiller
rettigheten, mens det åpnes for inngrep i denne rettigheten når vilkårene i nr. 2 er oppfylt.
Bestemmelsen i den offisielle norske oversettelsen har følgende ordlyd:
«1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin
korrespondanse.
2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet
unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn
av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske
velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller
for å beskytte andres rettigheter og friheter.»
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Det er altså mulig å gripe inn i barnets rett til privatliv, som i utgangspunktet tilsier at
omsorgspersoner ikke skal kunne videreformidle taushetsbelagte opplysninger, dersom de
tre vilkårene i artikkel 8 nr. 2 er oppfylt.
For det første kreves tilstrekkelig klar hjemmel i nasjonal rett, jf. «når dette er i samsvar med
loven», hvilket tilsier at det både er materielle vilkår som må være oppfylt i tillegg til krav om
at prosessuelle framgangsmåter er fulgt. Dette kravet til legalitet supplerer
legalitetsprinsippet nedfelt i Grl. § 113.
Videre må inngrepet reelt sett være basert på grunnlag som bestemmelsen anerkjenner, og i
de aktuelle situasjonene er det klart nok at inngrepet vil skje «for å beskytte helse eller
moral» og/eller «for å beskytte andres rettigheter og friheter», noe fornærmede/etterlatte vil
kunne ha krav på.
Også i disse situasjonene, som ofte ellers ved vurderinger av om inngrep i privatlivet er i
samsvar med EMK artikkel 8 eller ikke, blir det avgjørende spørsmålet om inngrepet framstår
som forholdsmessig eller ikke.
En eventuell varslingsbestemmelse vil bare i begrenset utstrekning kunne komme til
anvendelse. Det er et svært begrenset antall personer under 15 år som har drept, voldtatt,
skadet eller kommet med trusler som har ført til at fornærmede ikke ønsker å uforvarende
kunne møte den mindreårige lovbryteren. Dersom hensynet til fornærmede/etterlattes
rettigheter skal få forrang for andre hensyn, herunder barnets rett til privatliv, vil dette
samtidig måtte kreve endringer i barnevernlovens formålsbestemmelse og i bvl. § 4-1. Som
nevnt åpner bestemmelsen i dag bare for inngrep av hensyn til barnets beste. Stortinget vil
imidlertid ha en stor frihet ved denne verdiavveiningen om slike bestemmelser blir lovfestet,
samtidig som det er tydeliggjort at hensynet til barnets beste kan måtte vike mot
samfunnsvernsinteresser og hensynet til andre personers rett til privatliv og integritetsvern.
Det er derfor rimelig å anta at en lovbestemmelse som tilsier at barneverntjenesten kan eller
skal varsle en konkret fornærmet eller vedkommendes etterlatte etter en alvorlig personrettet
forbrytelse, ikke vil være i motstrid med EMK art. 8. Dette vil være tilfelle så lenge dette skjer
etter en åpen prosess der de ulike hensyn er tydeliggjort ved avveiningen, og det er foretatt
andre lovendringer som åpner for en annen vektlegging av hensyn enn dagens
bestemmelser i barnevernloven åpner for.
Når det er tydelig motstridende hensyn som er avveid gjennom en åpen lovgivningsprosess,
vil dette videre tilsi en viss tilbakeholdenhet fra domstolens side ved en eventuell prøving i
EMD. Staten vil i slike situasjoner vanligvis tillegges en viss skjønnsmargin («margin of
appreciation») for denne typen verdiavveininger mellom relevante og beskyttede rettigheter
fordi ulike stater kan ende med ulik regulering.
Barnekonvensjonen artikkel 40b – retten til privatliv
Etter barnekonvensjonen (BK) artikkel 40 skal barnets rett til privatliv medføre at det ikke er
tillatt å navngi et barn under 18 år som står tiltalt for en straffbar handling. Dette er begrunnet
i at barnet blir stigmatisert, og at det kan få betydning for barnets mulighet til senere å skaffe
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seg utdanning, jobb og leie av husvære.23 Media skal ikke kunne offentliggjøre detaljer fra
sakene som vil gjøre det mulig å identifisere barnet.
Bestemmelsen i artikkel 40 nr. 1 har denne ordlyden:
«Partene anerkjenner at ethvert barn som beskyldes for, anklages for eller finnes å
ha begått et straffbart forhold, har rett til å bli behandlet på en måte som fremmer
barnets følelse av verdighet og egenverd, som styrker barnets respekt for andres
menneskerettigheter og grunnleggende friheter og som tar hensyn til barnets alder og
ønskeligheten av å fremme barnets reintegrering, slik at det påtar seg en konstruktiv
rolle i samfunnet.»
I artikkel 40 nr. 2 er det en rekke regler som gjelder straffesakens gjennomføring og annen
saksbehandling knyttet til lovbruddet, og om betydning av å ivareta barnet i ulike
sammenhenger. I vår forbindelse står den mest relevante bestemmelsen i nr. 7 hvor det
heter at statene skal sikre «at barnets privatliv fullt ut respekteres under hele saksgangen».
Det er jo mulig å diskutere hva som tilhører «hele saksgangen», men det er åpenbart at
Norge ikke alltid oppfyller dette kravet. Den absolutte hovedregel i straffesaker er at disse
skal føres for åpne dører, og det er vanligvis kun hensynet til fornærmede som tilsier at
saken av og til føres for lukkede dører (Larsen 2016).
Denne bestemmelsen i BK art. 40 synes like fullt å være et moment som kan tale mot å
vedta en begrenset adgang til å videreformidle varsler til privatpersoner selv om disse står i
en helt særegen relasjon til barnet ut fra å være offer/etterlatt etter alvorlige volds- eller
seksuallovbrudd.
Varsler til private personer må nødvendigvis inneholde mer detaljert informasjon om barnets
situasjon og omstendighetene rundt barnet, enn bare hvor barnet befinner seg og at
vedkommende er på vei tilbake til hjemmet/lokalsamfunnet.
Kort om personvernforordningen
Personvernforordningen (GDPR24), regulerer også personvernet vedrørende håndteringen
av lagrede data i Norge. Dette går fram av lov 15. juni 2018 nr. 38 om behandling av
personopplysninger (personopplysningsloven) der § 1 fastslår at GDPR gjelder som (norsk)
lov.
Forordningen regulerer kontroll og kvalitet av data som er samlet i registre. Samtidig sikres
registrerte innsyn i informasjon som er innsamlet om dem.
Det er ingen grunn til å opprette egne registerdata for det lille antallet barn det er aktuelt å
fatte varslingsvedtak om. Slike vedtak bør uansett holdes innenfor barnevernet i den enkelte
23

Se Mette Y. Larsen: «Rettigheter for barn i konflikt med loven» i Njål Høstmælingen, Elin Saga
Kjørholt og Kirsten Sandberg (red.): Barnekonvensjonen, 3. utg., Oslo 2016.
24 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the
protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement
of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)
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kommune, og i journalopptegnelsene til det konkrete barnet. Det er etter det subsidiære
forslaget om regelfesting lagt til grunn at det er den ansvarlige for barneverntjenesten i
kommunen som skal/bør være vedtaksfatter i slike saker. Det trengs ingen oppretting av et
særskilt register for det lille antallet mindreårige lovbrytere der dette blir aktualisert.
Samtidig skal – etter lovutkastet – barnet og barnets foreldre få uttale seg og gjøres kjent
med klageadgangen før varsling iverksettes. Som det framgår av (Riedl-utredningens) punkt
3.2 kreves videre at barnet er gitt anledning til å uttale seg før slikt vedtak fattes.
Ved nedtegnelse av vedtak på denne måten, aktualiseres ikke en nærmere vurdering av den
rettsbeskyttelsen som GDPR gir borgerne mot registrering og tilgang til registrert
informasjon. En nedtegning og utlevering av informasjon i samband med varsling vil uansett i
en slik situasjon være i samsvar med GDPR dersom det gis hjemmel for dette i
barnevernloven.
Oppsummerende om en eventuell varslingsplikt og overordnede rettsgrunnlag
Det kan synes som om ingen av de nærliggende og bindende normer av overordnet karakter
gjør det rettslig umulig å vedta varslingsregler av den typen utredningen har i fokus.
Det viktigste er at i forbindelse med innføring av slike regler må det sikres at motforestillinger
og mothensyn blir utredet og hensyntatt ut fra den vekten de aktuelle motforestillingene har.
Samtidig bør det ikke opprettes søkbare registre med personidentifiserbare oversikter over
barn hvor slik varsling er vurdert eller vedtatt.
En varslingsregel vil ikke ha som overordnet mål å sikre barnets beste, men hensynet til
andre personers sikkerhet eller mer generelt hensynet til samfunnsvernet.
Dette bør medføre at en slik varslingsregel ikke bør kunne vedtas separat, men må vurderes
sammen med andre endringer i barnevernloven som åpner for at hensynet til andre vil kunne
gå foran hensynet til barnets beste."
2.8.2

Barnekonvensjonen artikkel 37

Barnekonvensjonen artikkel 37 forbyr bruk av tortur og dødsstraff mot barn.
Det er bestemmelsen i bokstav c) som er av størst interesse for denne utredningen da den
angir minimumskrav til hvordan barn skal behandles under frihetsberøvelse. Bestemmelsen
fastsetter blant annet at barnet skal behandles med medmenneskelighet og med respekt for
dets verdighet. Det skal tas hensyn til barnets behov i forhold til dets alder.
Spørsmålet blir følgelig om eventuelle varslingsregler strider mot å behandle barnet som er
berøvet sin frihet med "medmenneskelighet og med respekt for dets verdighet".
Dersom det blir aktuelt med innføring av varslingsregler i barnevernloven, bør det legges opp
til en prosess hvor barnet kan fremme sitt syn på saken og hvor dets mening skal tillegges
vekt. Den informasjonen som eventuelt kan gis til fornærmede eller etterlatte bør være av
begrenset art og de bør ikke få kjennskap til sensitiv informasjon om barnet. At barnet
plasseres i barnevernsinstitusjon følger i stor grad av lovens system hvor barn under den
kriminelle lavalder begår alvorlig kriminalitet.
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3 Departementets vurderinger og forslag
Departementet vil først redegjøre for de ulike hensyn som er vurdert i avveiningen av om det
bør innføres slike varslingsregler eller ikke. Departementet vurderer deretter ulike vilkår for
varsling som bør gjelde dersom det skal innføres varslingsregler. Avslutningsvis beskrives
departementets forslag til eventuelle saksbehandlingsregler nærmere.

3.1 Vurdering av behov for innføring av varslingsregler
Departementet legger til grunn at barnevernloven i utgangspunktet ikke åpner for at
barneverntjenesten eller andre barnevernsmyndigheter kan varsle fornærmede eller
etterlatte om at en ungdom er plassert i barnevernet, uten samtykke fra ungdommen og
foreldrene. Selv om forvaltningsloven § 13 b nr. 2 i visse tilfeller åpner for formidling av
opplysninger også til private, legger departementet til grunn at dette ikke gir tilstrekkelig
hjemmel til å varsle fornærmede eller etterlatte.
Departementet har vurdert om det bør innføres bestemmelser i barnevernloven som
innebærer at barnevernet på nærmere bestemte vilkår kan gi fornærmede eller etterlatte
informasjon om at en mindreårig blir plassert i barneverninstitusjon som følge av et lovbrudd.
Departementet har også vurdert om det bør gis informasjon om visse typer fravær fra
barnevernsinstitusjonen. I begge tilfeller må det vurderes konkret om det vil kunne ha
betydning for fornærmede eller etterlatte å få slik informasjon, og ved fravær fra institusjonen
må det også vurderes om det er sannsynlig at personene kan påtreffe hverandre for at
informasjon skal kunne gis.
Departementet har ikke konkludert i spørsmålet om det bør innføres varslingsregler i
barnevernloven. Dersom det skal innføres varslingsregler, har departementet sett på
hvordan slike regler kan utformes, og hvilke vilkår som bør gjelde. Vi ber om
høringsinstansenes syn.
Å gi informasjon om ungdommen til fornærmede eller etterlatte vil utgjøre et inngrep i
ungdommens rett til privatliv, som følger av både Grunnloven § 102, EMK art. 8 og BK art.
16. Et eventuelt inngrep må være forholdsmessig opp mot de interesser det er ment å
ivareta. Forholdsmessighetsvurderingen etter Grl. § 102 «må ha for øye balansen mellom de
beskyttede individuelle interessene på den ene siden og de legitime samfunnsbehovene som
begrunner tiltaket på den andre», se Rt. 2015 s. 93 (avsnitt 60). Etter Grunnloven § 113
kreves det videre at et inngrep i den mindreåriges privatliv av denne karakter må ha grunnlag
i lov. Departementet mener at varslingsreglene slik de skisseres i dette høringsnotatet, står i
et rimelig forhold til inngrepet i privatlivet.
Departementet legger til grunn Riedl-utredningens vurdering av at det sett opp mot
overordnede rettsregler rettslig sett ikke er umulig å vedta slike varslingsregler som dette
høringsnotatet gjelder. I utredningen var likevel anbefalingen at en slik varslingsregel ikke
bør vedtas separat, uten å gå veien om en endring av barnevernlovens formålsbestemmelse.
Departementet har imidlertid et mer nyansert syn på dette, og mener at dagens
formålsbestemmelse ikke utelukker at det kan gis en bestemmelse som gir mulighet for å gi
begrenset informasjon til fornærmede eller etterlatte om oppfølgingen av ungdommen. Det
gis en nærmere redegjørelse av dette under punkt 3.1.3.
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3.1.1

Hensynet til fornærmede eller etterlatte

Varslingsreglene i strafferettspleien skal ivareta fornærmede eller etterlattes behov for
informasjon om hva som skjer med gjerningspersonen, og forutberegnelighet med hensyn til
om de kan påtreffe vedkommende. Varslingsregler i barnevernet vil på samme måte kunne
gi fornærmede eller etterlatte mulighet for å få noe informasjon om hva som skjer med
ungdommen, og dermed kunne innrette seg slik at de minsker risikoen for ubehag ved å
treffe på ungdommen.
Riedl-utredningen viser til at det kan vurderes varslingsregler for de tilfellene der det er
nærliggende fare for nye voldshandlinger, og at ungdommens skadepotensiale da skal være
en del av vurderingen. Det er svært viktig at fornærmede eller etterlatte ivaretas i slike
risikosituasjoner, men departementet mener at varslingsreglene som utredes i dette
høringsnotatet ikke vil være et riktig virkemiddel i en slik situasjon. I tilfeller der det er fare for
andres liv eller helse, er det straffelovens bestemmelser om avvergingsplikt og nødrett som
er aktuelt hjemmelsgrunnlag for varsling fra barnevernsinstitusjonen. Påtalemyndigheten kan
også ilegge ungdommen besøksforbud eller oppholdsforbud, jf. straffeprosessloven kap. 17
A. Det er eventuelt politiet som må foreta risikovurderinger av fornærmede eller etterlattes
sikkerhet, og som eventuelt kan iverksette beskyttelsestiltak. I barnevernsinstitusjoner kan
det brukes tvang som begrenser ungdommens frihet, jf. bestemmelsene i
rettighetsforskriften, men det er da først og fremst av hensyn til ungdommen selv. Men slike
begrensninger i barnevernsinstitusjonen får også indirekte betydning for andres sikkerhet. Se
nærmere om dette i punkt 2.3.1.1 over. I vurderingen av om det skal gis informasjon til
fornærmede eller etterlatte, er det departementets vurdering at ungdommens synspunkt må
innhentes. Ettersom hensynet til begge parter bør tas med i vurderingen av om det skal gis
informasjon, er ikke ordningen egnet til å ivareta fornærmede eller etterlattes sikkerhet.
I straffesaker får fornærmede eller etterlatte som et utgangspunkt mye personlig informasjon
om gjerningspersonen fra etterforskningsfasen og fra domstolsbehandlingen av straffesaken
uten hinder av taushetsplikt. Dommen er også åpen for innsyn fra allmenheten, jf.
domstolloven § 124. Fornærmede eller etterlatte vet også om den tiltalte blir dømt, og i så fall
om det er til fengselsstraff, forvaring eller tvungent psykisk helsevern. Vedkommende vil
også da ha informasjon om hvor lenge det kan forventes at domfelte blir avskjermet fra
normal samfunnsdeltakelse. Når varsling siden blir aktuelt, er fornærmede eller etterlatte
allerede godt informert om saken og lovbryteren, og har gjerne også fått innsyn i mer
personlig informasjon. På bakgrunn av dette trekker Riedl-utredningen frem at hensynet til
taushetsplikten kan tillegges mindre vekt i disse sakene.
Også i saker hvor lovbryteren er under den kriminelle lavalder, har fornærmede eller
etterlatte visse rettigheter i etterforskningsfasen etter straffeprosessloven. Fornærmede eller
etterlatte vil under etterforskningen av slike saker ha krav på bistandsadvokat, dersom
vilkårene for oppnevning etter straffeprosessloven § 107 a er oppfylt. De vil også ha rett til
innsyn i dokumenter etter straffeprosessloven § 242.
Når saken eventuelt overføres til barneverntjenesten etter endt etterforskning, har
fornærmede eller etterlatte ingen lovfestede rettigheter. De har ikke innsyn i kommunens
saksforberedelse, i fylkesnemndas saksbehandling eller ved prøving av saken i domstolene.
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De har ikke krav på advokat, vil ikke ha innsyn i sakens dokumenter og kan ikke være til
stede under behandlingen av saken i fylkesnemnd eller domstol (med mindre partene i saken
samtykker). De har heller ikke krav på innsyn i vedtaket eller dommen. En del fylkesnemndsog domstolsavgjørelser publiseres i anonymisert form på lovdata, men det er et tilfeldig
utvalg. Det er også en viss adgang til å få innsyn i en konkret avgjørelse i en sivil sak fra
domstolen.25 I utgangspunktet har allmennheten rett til innsyn i rettsavgjørelser, jf. tvisteloven
§ 14-2. Retten til innsyn kan likevel begrenses, blant annet hvis dokumentet inneholder
opplysninger om strengt personlige forhold. I noen saker får dommen derfor en påskrift som
setter begrensninger for innsyn og offentlighet. De vanligste begrensningene er at dommen
bare kan gjengis offentlig i anonymisert form, eller at det er forbud mot offentlig gjengivelse.
Ifølge forarbeidene medfører forbudet mot offentlig gjengivelse likevel ikke at retten er
avskåret fra å gi innsyn til enkeltpersoner.26
Departementet legger til grunn at barnevernets taushetsplikt som utgangspunkt er til hinder
for å informere fornærmede eller etterlatte om utfallet av en barnevernssak. Dette med
mindre den som har krav på taushet samtykker til formidling av opplysninger, eller det er
snakk om en avvergesituasjon etter straffeloven § 196 eller det følger av
nødrettsbetraktninger, jf. punkt 2.3.1.2.
De som utsettes for alvorlig kriminalitet begått av personer under den kriminelle lavalder kan
oppleve det som en vilkårlig forskjellsbehandling at de ikke får informasjon på samme måte
som de som utsettes for lovbrudd av personer over den kriminelle lavalder eller av personer
som er utilregnelig av andre årsaker enn lav alder, jf. straffeloven § 20. Sistnevnte grupper
ivaretas ved de rettighetene som følger med rollen som fornærmet eller etterlatt etter
straffelovgivningen, mens førstnevnte gruppe kan oppleve et "informasjonstomrom" etter at
saken blir overført til barnevernet. Dette kan gjøre det svært vanskelig å bearbeide
lovbruddet. Vissheten om at den unge lovbryteren ikke vil møte noen straffereaksjon på
grunn av sin unge alder, samtidig som fornærmede eller etterlatte ikke får noen informasjon
om hva som vil skje med vedkommende, kan bidra til at de opplever at ivaretakelse av
lovbryteren er overordnet den belastningen som fornærmede eller etterlatte er påført.
Ubehaget ved å påtreffe gjerningspersonen kan være like stort, uavhengig av
gjerningspersonens tilregnelighet eller alder.
Blant de fornærmede eller etterlatte kan det også være barn, som vil kunne slite med
konsekvensene av lovbruddet. Også disse barna har rett på å bli ivaretatt og beskyttet.
Departementet ser at hensynet til fornærmede eller etterlatte isolert sett kan tale for at det
bør innføres varslingsregler.
3.1.2

Hensynet til barnets beste og personvernet

Barn under den kriminelle lavalderen begår sjelden svært alvorlige lovbrudd, men det
forekommer, jf. statistikken vist til i punkt 1.4.2 over. Det skjer derfor unntaksvis at ungdom
under 15 år blir plassert i barnevernsinstitusjon på grunn av alvorlig kriminalitet, jf. § 4-24.
Som vist til ovenfor, tilsier statistikken at det er få barn som blir plassert i
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barnevernsinstitusjon på grunn av alvorlig kriminalitet begått før fylte 15 år. Innføring av
eventuelle varslingsregler vil derfor etter departementets anslag gjelde for et svært begrenset
antall saker. Varslingsregler vil dermed ha begrenset betydning for barn på gruppenivå. For
det enkelte barn, vil derimot varslingsregler kunne få negative konsekvenser, blant annet når
det gjelder retten til privatliv.
Hensynet til barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger og
beslutninger som vedrører barn, både på individ- og gruppenivå. Dette følger av Grunnloven
§ 104 og BK art. 3, og gjelder også for beslutninger etter barnevernloven. I barnevernloven §
4-1 er det slått fast at ved anvendelse av bestemmelsene i kapittel 4 skal det legges
"avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet". Varsling av fornærmede eller
etterlatte, vil ikke være et tiltak etter lovens kapittel 4, og dermed skal hensynet til barnets
beste vektlegges som "grunnleggende".
Varslingsregler i barnevernloven vil representere en ny type unntak fra taushetsplikten, jf.
punkt 2.3.1.2. Barnevernets taushetsplikt er sentral for befolkningens tillit til tjenesten.
Ethvert unntak fra taushetsplikten utfordrer denne tilliten.
Riedl-utredningen viser til at varsling vil kunne være stigmatiserende for ungdommen det
gjelder. Departementet deler denne oppfatningen, men mener det også må tas i betraktning
at lovens system legger opp til at barn som begår alvorlige straffbare handlinger blir tatt hånd
om av barnevernet. I de mest alvorlige tilfellene kan ungdommen tvangsplasseres i
barnevernsinstitusjon for behandling. Det kan argumenteres for at det på denne bakgrunn i
og for seg ikke er spesielt personlig informasjon at barnevernet følger opp ungdommen etter
at vedkommende har begått alvorlig kriminalitet.
Departementet er ikke enig i Riedl-utredningens vurdering om at et varsel nødvendigvis må
inneholde detaljert informasjon om ungdommens situasjon og omstendighetene rundt
ungdommen. Selv om det er kjent at ungdommen er fulgt opp av barnevernet, mener
departementet at ungdommen har et berettiget behov for vern mot at mer private og
personlige opplysninger spres. Det kan være opplysninger om helse, om hvilket
behandlingsbehov ungdommen har, opplysninger om planlagt behandlingsforløp,
familierelasjoner osv. Departementet mener at eventuelle varslingsregler kan og bør
begrenses til et minimum av informasjon, av hensyn til barnets privatliv. Dette er begrunnet
med kravet til forholdsmessighet, som følger av EMK art. 8 for inngrep i retten til privatliv.
Departementet mener derfor at informasjonen som eventuelt skal gis bør begrenses til å
omfatte opplysninger om at ungdommen er plassert i en barnevernsinstitusjon, og generell
informasjon om slike plasseringer. Videre kan det, når vilkårene er oppfylt, gis informasjon
om at ungdommen er utenfor barnevernsinstitusjonen for en angitt periode, men for
eksempel ikke om hva som er formålet med fraværet, hvilke planer ungdommen måtte ha og
lignende.
Riedl-utredningen trekker frem at spredning av personsensitive opplysninger kan utgjøre en
betydelig personlig belastning og få svært alvorlige konsekvenser for en person som befinner
seg i et viktig utviklingsstadium i tidlige ungdomsår. Risikoen for spredning av sensitive
opplysninger om ungdommen til andre personer enn fornærmede eller etterlatte, vil være
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vesentlig forhøyet dersom det innføres en varslingsregel, selv om det eventuelt også kan
foreslås at fornærmede eller etterlatte ilegges taushetsplikt. Riedl-utredningen poengterer at
stigmatiseringseffekten som kan følge av dette kan medføre sosial utestengelse, sjikane og
hetsing i blant annet sosiale medier. Det kan også medføre økt risiko for hevnaksjoner mot
gjerningspersonen. Spredning av personsensitiv informasjon om ungdommen vil kunne ha
større potensiell negativ effekt enn i tilsvarende straffesaker, fordi allmennheten på forhånd
ikke kjenner til saken på samme måte som når gjerningspersonen har blitt straffeforfulgt. I
straffesaker vil gjerningspersonens helse ofte kunne være et av vurderingstemaene i
straffesaken, jf. straffeloven § 78 bokstav d) eller g). Straffedommer er også i utgangspunktet
offentlige, jf. domstolloven § 130. Mulighet for spredning av personlige opplysninger og
konsekvensene av dette, taler derfor også etter departementets vurdering isolert sett mot
innføring av varslingsregler.
Riedl-utredningen viser til at selv om barnet har begått et alvorlig lovbrudd, er det påregnelig
at barn i den aktuelle målgruppen er særlig sårbare. Barn som er plassert i
barnevernsinstitusjon, har ofte sammensatte vansker og forekomst av psykisk lidelse er
høyere enn i normalbefolkningen.27 Riedl-utredningen trekker frem at sårbarheten kan
forsterke den negative effekten av spredningen av personsensitive opplysninger. Varslingen
kan medføre at barnet utvikler angst for å møte andre mennesker, isolerer seg, utvikler
skolevegring eller depresjon. Varslingen kan også oppleves som straff, og den kan forringe
muligheten for effektiv behandling av atferdsvanskene. Det kan også være at ungdommen
mister tilliten til det offentlige hjelpeapparatet. Departementet ser at dette kan være en
uheldig konsekvens av eventuelle varslingsregler.
Departementet påpeker at varslingsreglene i straffegjennomføringsloven og psykisk
helsevernloven, åpner for at det kan gis varsel om mindreårige straffedømte. Det har de
senere årene vært flere alvorlige straffbare handlinger som er begått av ungdom mellom 15
og 18 år, og der ungdommen er idømt fengselsstraff eller forvaring. Selv om ungdommene er
over den strafferettslige lavalder er de fremdeles mindreårige som må antas å være særlig
sårbare. I disse sakene har fornærmede eller etterlatte fullt innsyn i saken og får med det
tilgang til svært personlig informasjon. Fornærmede eller etterlatte har i tillegg rett til varsel
når ungdommen skal ut av fengsel eller psykiatrisk institusjon. Departementet kan ikke se at
det i forarbeidene til disse bestemmelsene er vurdert at varsling vil ha en særlig uheldig
virkning for disse ungdommene. Hensynet til ungdommens sårbarhet kan derfor ikke
utelukke innføring av varslingsregler i de aller mest alvorlige lovbruddene også for ungdom
under 15 år.
Riedl-utredningen påpeker at gjennom de ulemper som spredning av personsensitive
opplysninger kan medføre, kan man komme i konflikt med grunnleggende prinsipper i
barnevernretten.
Departementet deler Riedl-utredningens vurdering av de uheldige konsekvensene en
varslingsregel kan ha for ungdommen, og at det taler mot innføring av varslingsregler.
Departementet mener likevel at bildet er mer nyansert.
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Ved å innføre en bestemmelse som åpner for informasjonsutveksling mellom barnevernet og
fornærmede eller etterlatte om hva som skjer med ungdommen og når de kan vente å treffe
på hverandre, kan man forhindre spekulasjoner og ryktespredning i lokalmiljøet. Dette vil
kunne være i ungdommens interesse ved at det kan bidra til å minske risikoen for
stigmatisering og utenforskap.
Selv om plassering av en ungdom i en barnevernsinstitusjon ikke er en straffereaksjon, vil en
fornærmet eller etterlatt til en viss grad kunne oppleve plasseringen som samfunnets
reaksjon på den kriminelle handlingen som er begått. Det kan tenkes at visshet om
plasseringen kan motvirke uønsket privat rettshåndheving, og bidra til at fornærmede eller
etterlatte får bearbeidet lovbruddet. Dette kan medføre at det blir lettere for ungdommen å
returnere til sitt lokalmiljø etter oppholdet i barnevernsinstitusjonen.
At fornærmede eller etterlatte kan gis varsel også om visse typer fravær mener
departementet kan ha en viss beskyttende effekt for ungdommen. Fornærmede eller
etterlatte blir da forberedt på et mulig møte, og ungdommen vet dette. På den måten vil
risikoen for at det oppstår uheldige episoder ved et møte kunne reduseres. Det vil selvsagt
gå en grense mot de tilfeller der det er risiko for hevnaksjoner mot ungdommen, og
departementet mener at i slike tilfeller skal ikke varsel gis, se nedenfor.
Departementet mener på denne bakgrunn at det ikke utelukkende kan sies at varsling strider
mot hensynet til barnets beste. Selv om varsling kan oppleves som et inngrep i privatlivet,
kan det også ha en beskyttende effekt for den enkelte ungdom. Departementet legger til
grunn at hensynet til barnets beste og personvernet ikke er til hinder for at det kan innføres
varslingsregler i barnevernloven.
Særlig om GDPR
Dagens barnevernlov inneholder ikke en egen bestemmelse om behandling av
personopplysninger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger følger derfor
forutsetningsvis av loven. I forbindelse med arbeidet med ny personopplysningslov ble det
vurdert at barnevernloven gir tilstrekkelig hjemmel til å behandle nødvendige
personopplysninger i barnevernet.
Dersom det innføres varslingsregler, vil det være behov for å behandle nødvendige
personopplysninger. Departementet legger til grunn at barnevernet har tilstrekkelig hjemmel
til det. Departementet vil for øvrig legge til at det ikke vil være nødvendig å etablere et eget
register over det lille antallet barn det vil kunne være aktuelt å fatte varslingsvedtak om.
Opplysningene om varsling vil bli lagret på tilsvarende måte som andre opplysninger i
barnevernssaken.
Departementet vil også nevne at i høringsnotatet om ny barnevernslov ble det foreslått en
egen bestemmelse om behandling av personopplysninger, jf. forslaget til ny barnevernslov §
13-6. Bestemmelsen vil bli fulgt opp i arbeidet med lovproposisjon om ny barnevernslov.
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3.1.3

Hensynet til samfunnsvern. Barnevernlovens formålsbestemmelse

Hensynet til samfunnsvern er ikke en del av det samfunnsoppdraget som beskrives i
barnevernlovens formålsbestemmelse. Barnevernet skal ivareta hensynet til og beskyttelse
av barn på gruppe- og individnivå.
Beskyttelse av andre enn barnet selv er heller ikke et relevant hensyn etter
inngrepshjemmelen i barnevernloven § 4-24. Fylkesnemndas vedtak om plassering i
barnevernsinstitusjon uten samtykke skal være begrunnet i barnets behov for undersøkelse
eller behandling for alvorlige atferdsvansker. Departementet viser likevel til uttalelser i
forarbeidene til straffeprosessloven, der det er uttalt følgende: "Gjennom overføring til
barneverntjenesten får samfunnet i større grad markert alvoret ved lovbruddet, i tråd med de
hensyn som begrunner utvidelsen av etterforskningsplikten."28
Barnevernlovutvalget foreslo å ikke videreføre dagens vilkår om at ungdom kan plasseres i
barnevernsinstitusjon på bakgrunn av "alvorlig eller gjentatt kriminalitet", men i stedet innta i
loven at barn kan plasseres i institusjon dersom barnet "utsetter sin helse eller utvikling for
alvorlig fare".29 I høringsnotatet om forslag til ny barnevernslov30 uttrykker departementet at
det deler flere høringsinstansers bekymring for om utvalgets foreslåtte bestemmelse i
tilstrekkelig grad åpner for å iverksette tiltak der ungdom er til fare for andre. I
departementets høringsnotat står det videre:
"Etter departementets oppfatning må barnevernet kunne gripe inn med nødvendige
tiltak som kan være til hjelp for barnet også når barnet er en fare for andre. Dette
tilsier at dagens vilkår om at barn kan plasseres i institusjon dersom barnet har vist
alvorlige atferdsvansker i form av "alvorlig eller gjentatt kriminalitet", bør videreføres i
ny lov. Departementet vil samtidig understreke at også vedtak om plassering i
institusjon på grunnlag av at barnet har utvist alvorlig eller gjentatt kriminalitet skal
være begrunnet i det enkelte barnets beste. Formålet med tiltak etter
barnevernsloven er vesensforskjellig fra formålet med straff. Strafferettspleien skal
ivareta andre samfunnshensyn, som allmennpreventive hensyn og hensynet til å
verne samfunnet. Formålet med alle barnevernstiltak, også tiltak som retter seg mot
barn som utøver kriminalitet, skal være å gi det enkelte barnet forsvarlig hjelp, omsorg
og behandling."
Heller ikke rettighetsforskriften er utformet med tanke på samfunnsvern. Den gir ikke
anledning til å begrense barnets frihet under oppholdet av hensyn til beskyttelse av andre
personer utenfor institusjonen. I retningslinjene til rettighetsforskriften, står det følgende:
"Dersom formålet med plasseringen er å behandle beboeren for gjentakende kriminalitet, kan
det være nødvendig å nekte ungdommen å gå alene utenfor institusjonens område, gitt at
det er fare for kriminelle handlinger. Begrensninger i beboerens bevegelsesfrihet skal ha som
formål å forebygge ytterligere problemutvikling, beskytte og behandle."31
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Hensynet til samfunnsvernet er vektlagt på ulike måter i formålsbestemmelsene til
kriminalomsorgen, det psykiske helsevernet og barnevernet. Riedl-utredningen har
konkludert med at "(s)amlet sett vurderes det som problematisk å etablere en varslingsregel
uten forankring i strafferettspleien der både fornærmede eller etterlatte har betydelig innsyn i
gjerningspersonens situasjon gjennom etterforskningsfasen og gjennomføring av
straffesaken for domstolene." Utredningen viser også til at dersom hensynet til fornærmede
eller etterlattes rettigheter skal få forrang for andre hensyn, herunder barnets rett til privatliv,
vil dette samtidig måtte kreve endringer i barnevernlovens formålsbestemmelse og i
barnevernloven § 4-1.
Departementet ser poenget i Riedl-utredningens vurdering, men etter departementets
oppfatning er bildet mer nyansert. Departementet mener at dagens formålsbestemmelse ikke
utelukker at det kan gis en bestemmelse som gir mulighet for å gi begrenset informasjon til
fornærmede eller etterlatte om oppfølgingen av ungdommen. Vi ber særlig om
høringsinstansenes syn på dette.
Departementet viser til at det er andre bestemmelser i barnevernloven som bærer preg av
samfunnsvern. Barnevernet kan for eksempel etter dagens § 6-7 tredje ledd uten hinder av
taushetsplikt gi opplysninger til andre forvaltningsorganer når det er for å "forebygge
vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse". I de tilfellene er det ikke krav om at
unntaket fra taushetsplikten må være for å fremme barnevernets oppgaver. I rundskriv Q
2005-24 fra Barne- og familiedepartementet står det om dette:
"Dette alternativet kommer til anvendelse uavhengig av hvem det er som står i fare
for tap av liv eller alvorlig helseskade. Dette alternativet kan for eksempel være
aktuelt der barnet eller en av foreldrene står i fare for å bli grovt mishandlet, eller der
barneverntjenestens ansatte mottar alvorlige trusler om vold fra sakens parter.
Dette alternativet er imidlertid et spesielt nødrettslig alternativ. Bruken av det er derfor
begrenset til spesielle situasjoner som innebærer en akutt og konkret trussel mot
andre menneskers liv eller helse."
En varslingsregel vil ikke på samme måte kunne sies å være begrunnet i nødrett eller akutt
fare. Barnevernloven § 6-7 tredje ledd viser allikevel at det er et visst handlingsrom innenfor
dagens lovgivning med hensyn til unntak fra taushetsplikten i særlige tilfeller.
3.1.4

Avveining av de ulike hensynene

Departementet har vært i tvil om varsling av fornærmede og etterlatte bygger på så
tungtveiende hensyn at det er gode grunner til å fravike den strenge taushetsplikten i
barnevernloven, og innføre regler om varsling av fornærmede eller etterlatte.
Det er særlig ungdommens behov for beskyttelse av sitt privatliv som taler mot innføring av
varslingsregler. Det kan tenkes at spredning av personlig informasjon kan få uheldige
konsekvenser for ungdommen. Departementet ser at dette kan være uheldig, men legger til
grunn at den informasjonen som eventuelt skal kunne gis til fornærmede eller etterlatte bør
være sterkt begrenset og sjeldent vil være av veldig personlig karakter. Informasjonen vil for
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eksempel kunne begrenses til at ungdommen er plassert i barnevernsinstitusjon eller
befinner seg utenfor institusjonen for en periode.
Selv om det kan virke stigmatiserende for ungdommen at andre får informasjon om hvor
ungdommen er plassert og om visse typer fravær, kan det legges vekt på at det også kan ha
en viss beskyttende effekt. At fornærmede eller etterlatte får kjennskap til hvor ungdommen
er plassert kan hindre ryktespredning. Å forhindre rykter og spredning av feilaktig informasjon
om ungdommen, kan være i ungdommens egen interesse. At fornærmede eller etterlatte får
kjennskap til når det er sannsynlig at de kan påtreffe ungdommen, kan også hindre at det
oppstår uheldige, uforutsette møter. Dette kan virke beskyttende både for ungdommen og for
de fornærmede eller etterlatte.
At ungdommen er mindreårig er også et argument som trekker i retning av at det ikke bør
gjøres unntak fra taushetsplikten. Samtidig er det åpnet for informasjon til fornærmede eller
etterlatte om mindreårige straffedømte som gjennomfører fengselsstraff, forvaring eller
tvungent psykisk helsevern. I disse sakene vil varsling kunne finne sted for langt mindre
alvorlige lovbrudd enn det eventuelle varslingsregler i barnevernloven er tenkt å skulle
omfatte. Departementet er derfor av den oppfatning at hensynet til barnets unge alder ikke
alene kan tale mot innføring av varslingsregler.
Hensynet til fornærmede eller etterlatte og deres behov for forutsigbarhet i disse alvorlige
sakene taler for at det bør innføres varslingsregler. Fornærmede eller etterlatte kan oppleve
det som vilkårlig forskjellsbehandling at de i dag ikke får noen informasjon om hva som skjer
med gjerningspersonen som har begått et alvorlig lovbrudd mot dem eller deres nærmeste.
Departementet legger til grunn at den interesseavveiningen som foretas av kryssende
hensyn ikke avskjærer lovfesting av en varslingsregel innenfor dagens formålsbestemmelse.
Selv om barnevernet ikke skal ivareta hensynet til samfunnsvern når de vurderer om det skal
iverksettes tiltak etter loven, viser departementet til at det allerede kan gjøres unntak fra
taushetsplikten for å ivareta andres interesser. Det er etter dagens § 6-7 tredje ledd mulighet
for å gi opplysninger til andre forvaltningsorganer for å forebygge vesentlig fare for liv eller
alvorlig skade for noens helse. Eventuelle varslingsregler vil kunne ivareta andre
tungtveiende hensyn.
Eventuelle varslingsregler bør etter departementets syn være et resultat av en avveining
mellom fornærmede eller etterlattes behov for informasjon og ungdommens behov for
respekt for sitt privatliv. Det må vektlegges at det ikke skal innføres varslingsregler som er
mer inngripende overfor barnet enn det som er strengt nødvendig for i rimelig grad å ivareta
fornærmede eller etterlattes behov. Eventuelle varslingsregler må være i tråd med våre
internasjonale menneskerettslige forpliktelser. Det inngrepet som varsling utgjør i
ungdommens privatliv, må være forholdsmessig vurdert opp mot fornærmede eller etterlattes
behov for begrenset informasjon, jf. EMK art. 8. Departementet har i dette høringsnotatet
skissert hvordan eventuelle varslingsregler kan se ut, og mener at disse er i tråd med våre
menneskerettslige forpliktelser.
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Viktige hensyn trekker i ulike retninger når det gjelder varsling av fornærmede eller etterlatte.
Departementet har derfor foreløpig ikke konkludert i spørsmålet om det bør innføres
varslingsregler i barnevernloven. Avveiningen av de ulike hensynene i saken, tilsier etter
departementets mening av det er mulig å innføre unntak fra taushetsplikten, slik at
barnevernet kan gi fornærmede eller etterlatte begrenset informasjon om ungdom som er
plassert i barnevernsinstitusjon som følge av alvorlig kriminalitet. Departementet ber om
høringsinstansenes syn på dette.

3.2 Vilkår for varsling
Dersom det skal innføres varslingsregler i barnevernloven, må det tas stilling til hvilke
avgrensninger og vilkår som skal gjelde. Det handler om i hva slags saker varsling skal være
aktuelt, hvilke vilkår som skal gjelde for når det varsles, hvem som skal få varsel og hva det
skal gis informasjon om. Departementet har i det følgende skissert hvordan dette kan gjøres,
men har ikke tatt endelig stilling til hvordan reglene bør utformes. Vi ber om
høringsinstansenes syn på dette.
3.2.1

Ungdommens alder og type barnevernstiltak

Avgrensning etter ungdommens alder
I tilfeller der gjerningspersonen er over 15 år, vil ungdommen kunne straffes. I de tilfellene er
det reglene om varsling i straffegjennomføringsloven eller psykisk helsevernloven som vil
gjelde, jf. punkt 2.5 og 2.6. I de tilfellene der gjerningspersonen er under 15 år, og saken er
overført til barnevernet, er det barnevernet som eventuelt er nærmest til å varsle fornærmede
eller etterlatte i tilfeller der barnet er plassert i en barnevernsinstitusjon som følge av den
kriminelle handlingen, jf. barnevernloven § 4-24.
Departementet mener at en eventuell innføring av varslingsregler etter barnevernloven bør
avgrenses til å gjelde for barn under 15 år, som har begått alvorlig kriminalitet, og som følge
av dette blir plassert i barnevernsinstitusjon med hjemmel i barnevernloven § 4-24.
Straffeprosessloven § 71 b åpner for overføring av saker til barneverntjenesten der
lovbryteren er under den strafferettslige lavalder. Loven sier ingenting om overføring til
barnevernet for gruppen lovbrytere i alderen 15 til 18 år. Selv om en overføring til
barnevernet av lovbrytere i alderen 15-18 år mangler direkte lovhjemmel, vil det samme
resultatet kunne oppnås ved at saken henlegges og at påtalemyndigheten underretter
barneverntjenesten om dette. Barneverntjenesten vil, med bakgrunn i opplysningsplikten i §
232 a, dermed selv ha mulighet til å følge opp ungdommen.32 Det er departementets
vurdering at dersom en ung lovbryter over 15 år har begått et lovbrudd som er så alvorlig at
det kvalifiserer til varsling av fornærmede eller etterlatte, er det lite sannsynlig at
påtalemyndigheten henlegger saken. Ungdommen vil i slike tilfeller trolig idømmes
samfunnsstraff, ungdomsstraff, fengselsstraff eller forvaring.
Også straffedømte mindreårige mellom 15 og 18 år kan bo på barnevernsinstitusjon, enten
som et tiltak etter straffegjennomføringsloven § 12 eller fordi de allerede hadde tiltak i
barnevernet da kriminaliteten ble begått. Departementet mener at ved behov for varsling i
tilfeller der ungdommen har fått en straffereaksjon, er det aktører innen strafferettspleien som
32
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er nærmest til å ha ansvar for det, selv om ungdommen er plassert på barnevernsinstitusjon.
Departementet mener dette er rimelig da det er påtalemyndigheten som har ført sak om
straff eller besluttet påtaleunnlatelse, og kriminalomsorgen eller Konfliktrådet som eventuelt
er ansvarlig for gjennomføringen av straffen. I tilfeller der foreldrene kan ivareta ungdommen
på en god måte, vil ungdommen kunne bli boende hjemme. Det vil derfor være vilkårlig
forskjellsbehandling om de unge som tilfeldigvis bor i barneverntjenestens tilbud skal
omfattes av varslingsreglene i barnevernloven, mens de som blir boende hos foreldre eller
andre mens de gjennomfører en ungdomsstraff eller samfunnsstraff ikke omfattes.
Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter på om dette er en riktig avgrensning,
eller om det kan tenkes situasjoner der det er rimelig at barnevernet skal varsle også der
ungdom er ivaretatt av barnevernet på grunn av kriminalitet begått etter fylte 15 år.
Avgrensning etter type barnevernstiltak
Departementet mener at varslingsregler bare bør gjelde for ungdom som blir plassert i
barnevernsinstitusjon helt eller delvis på grunn av det straffbare forholdet, jf. barnevernloven
§ 4-24. Det betyr i praksis at ungdommen må være plassert med hjemmel i § 4-24 første
ledd etter alternativene "ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet" eller "på annen måte". At også
alternativet "på annen måte" bør omfattes, henger sammen med at dette alternativet i praksis
ofte blir brukt der kriminalitet er en del av mer sammensatte atferdsvansker.
I tilfeller der ungdommen er i en barnevernsinstitusjon på frivillig grunnlag, jf. barnevernloven
§ 4-26, mener departementet at varslingsregler ikke bør komme til anvendelse. I slike saker
har fylkesnemnda ikke tatt stilling til hvorvidt ungdommen har begått alvorlig kriminalitet.
Departementet mener at det bør foreligge et vedtak fra fylkesnemnda om plassering i
barnevernsinstitusjon på grunn av at ungdommen har utvist alvorlige atferdsvansker i form
av alvorlig kriminalitet eller "på annen måte", for at varslingsregler skal komme til
anvendelse. Dette er av hensyn til ungdommens rettssikkerhet. I disse tvangssakene etter §
4-24 er det dermed en direkte kobling mellom det straffbare forholdet og barnevernets
oppfølging av ungdommen. Fylkesnemnda foretar i slike saker en grundig vurdering av
bevisene, jf. omtale over i punkt 2.3.1. Fylkesnemnda kan i slike saker også ta stilling til om
saken er av en slik karakter at det vil kunne ha betydning for fornærmede eller etterlatte å få
informasjon fra barnevernet om ungdommen.
I tilfeller der ungdommen allerede er plassert i barnevernsinstitusjon på tidspunktet når den
alvorlige kriminelle handlingen blir begått, må spørsmålet om det er aktuelt med varsling til
fornærmede eller etterlatte bringes inn for fylkesnemnda i en særskilt begjæring. Med mindre
barneverntjenesten i forbindelse med oppfølging av lovbruddet fremmer ny sak om
plassering, vil ikke varsling bli vurdert av nemnda. I og med at det legges opp til i dette
høringsnotatet at nemnda skal ta stilling til om sakens art tilsier varsling, blir det nødvendig å
fremme egen sak om dette.
3.2.2

Definisjon av fornærmede og etterlatte

I en straffesak menes det med "fornærmede" den som har vært utsatt for en straffbar
handling. Hvis den straffbare handlingen har medført noens død, gjelder betegnelsen
"etterlatte" for den avdødes ektefelle eller samboer, barn og foreldre, jf. straffeprosessloven §
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93 a andre ledd. I Helsedirektoratets rundskriv til psykisk helsevernloven33 skal "etterlatte"
forstås som avdødes ektefelle eller samboer, barn, foreldre og søsken. Sammenlignet med
straffeprosessloven, er personkretsen utvidet med avdødes søsken. Departementet mener
Helsedirektoratets forståelse bør ligge til grunn også for eventuelle varslingsregler etter
barnevernloven. Departementet begrunner dette med at varsling vil være aktuelt i saker der
unge personer begår alvorlig kriminalitet, og at slik kriminalitet ofte er rettet mot andre unge
personer. I tilfeller der det har blitt begått drap, kan gruppen etterlatte også omfatte
mindreårige søsken, og søsken bør derfor også omfattes av varslingsreglene.
3.2.3

Varsel skal være "av betydning" for fornærmede eller etterlatte

Hensikten med innføring av varslingsregler vil være at fornærmede eller etterlatte skal kunne
forberede seg på muligheten for å påtreffe ungdommen som har begått en alvorlig straffbar
handling mot dem, og at de vet hva som skjer med ungdommen etter at straffesaken blir
overført fra politiet for oppfølging i barnevernet.
Etter straffegjennomføringsloven og psykisk helsevernloven skal det varsles når det "antas å
være av betydning" for fornærmede eller etterlatte, jf. nærmere omtale i punkt 2.5 og 2.6.
Lovbruddets art og alvorlighet inngår i den vurderingen.
Departementet har vurdert om det for varslingsregler etter barnevernloven også bør
avgrenses uttrykkelig i lovteksten til de mer alvorlige lovbruddene, men har kommet til at det
vil være vanskelig å lage en klar avgrensning for hvilke typer saker det vil gjelde. I Riedlutredningen var det foreslått i saker med "personrettede angrep". Et annet alternativ kan
være "alvorlige volds- eller overgrepssaker", eller bare i saker med "alvorlig kriminalitet" slik
det er formulert i barnevernloven § 4-24. Alle slike formuleringer vil likevel legge opp til en
viss grad av skjønn. Siden det i disse tilfellene ikke er noen dom for straffbart forhold, vil det
være vanskelig å knytte en varslingsregel opp mot overtredelse av bestemte straffebud etter
straffeloven, noe som eventuelt kunne vært en mer konkret avgrensningsmåte.
Departementet legger til grunn at det også etter barnevernloven må vurderes konkret om
saken er av en slik karakter at det vil kunne ha betydning for fornærmede eller etterlatte å få
informasjon fra barnevernet. Sakens alvorlighetsgrad inngår som en del av denne
vurderingen. Departementet vil likevel si noe generelt om hva det bør legges vekt på i
vurderingen dersom varslingsregler innføres.
I vurderingen av om det er "av betydning" for fornærmede eller etterlatte med varsling, bør
det legges stor vekt på lovbruddets art og alvorlighet. Departementet mener at varsling vil
være mest nærliggende i de aller mest alvorlige sakene, som drap, drapsforsøk, og alvorlige
volds- eller overgrepssaker. Dette utelukker ikke at varslingsreglene kan være aktuelle ved
andre typer lovbrudd enn de som nevnes her. Kjernen i vurderingen vil være om handlingen
objektivt sett kan ha påført fornærmede eller etterlatte store traumer som kan gi dem et
behov for informasjon om hva som skjer med gjerningspersonen.
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Det bør også legges vekt på hvilket behov fornærmede eller etterlatte antas å ha for å kunne
forberede seg på at gjerningspersonen kan påtreffes. Fornærmede og etterlattes
opplevelser, reaksjoner og måter å bearbeide krenkelser og overgrep på er svært
forskjellige. For noen kan varsling være svært viktig og ønskelig, mens for andre kan det
gjøre vondt verre. I den konkrete vurderingen bør det blant annet ses hen til relasjonen
mellom ungdommen og fornærmede eller etterlatte.
Dersom beslutningstaker er kjent med at fornærmede eller etterlatte ikke ønsker varsel, vil
ikke vilkåret om at det vil kunne ha betydning for dem være oppfylt.
Personer under 18 år kan ha et særlig behov for varsel. Dersom fornærmede eller etterlatte
er under 18 år når varsling vil kunne være aktuelt, bør varsling vurderes særlig nøye. Det bør
da også vurderes om det er behov for varsling også ved mindre alvorlige lovbrudd.
Departementet begrunner dette med at den unge gjerningspersonen i større grad kan tenkes
å oppholde seg på samme arenaer i nærmiljøet som en ung fornærmet eller et etterlatt barn
eller søsken. På mindre steder vil et møte mellom barn/ungdommer kunne forekomme også i
forbindelse med korte opphold, ettersom møtestedene er få og miljøene komprimerte. Å
varsle berørte barn/ungdom vil kunne være særlig viktig for å unngå traumatiserende møter
eller at møtene medfører uheldige konfrontasjoner.
Det vil bero på en konkret, skjønnsmessig vurdering hvorvidt varsel skal gis.
3.2.4

Sannsynlighet for at personene treffer hverandre

Departementet skisserer i dette høringsnotateten to-delt varslingsordning, der det først skal
gis informasjon om plassering i institusjon, og deretter at det skal gis varsel ved visse typer
fravær fra institusjonen, når vilkårene er oppfylt. Vedtak om informasjon om plassering treffes
av fylkesnemnda, og vedtak om informasjon om fravær treffes av barnevernsinstitusjonens
leder. Sistnevnte type varsling vil måtte vurderes konkret fra gang til gang. For disse
tilfellene, har departementet vurdert at det i tillegg til at det vil kunne ha betydning for
fornærmede eller etterlatte med varsling, også bør stilles krav om at det vurderes som
sannsynlig at de involverte personene kan treffe hverandre. Hensikten med varsling er at
fornærmede eller etterlatte skal kunne forberede seg på et møte. I de tilfeller der det er lite
sannsynlig at de treffer på hverandre, for eksempel på grunn av stor geografisk avstand, bør
hensynet til ungdommens privatliv tilsi at det ikke gis varsel om fravær fra institusjonen.
En slik sannsynlighetsvurdering følger også av reglene i straffegjennomføringsloven og
psykisk helsevernloven, men er da innfortolket i vurderingen av om det "antas å være av
betydning". Departementet mener at sannsynlighetsvurderingen bør fremkomme mer
eksplisitt i barnevernloven, for å synliggjøre at varsling skal begrenses til der det er mest
nødvendig.
I mange tilfeller vil ikke det at ungdommen oppholder seg utenfor institusjonen innebære at
det er sannsynlig at fornærmede eller etterlatte møter ungdommen. Sannsynligheten vil blant
annet avhenge av hvor institusjonen befinner seg i forhold til fornærmede eller etterlattes
bosted.
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I tilfeller der institusjonen befinner seg langt fra stedet der fornærmede eller etterlatte bor, vil
et moment i sannsynlighetsvurderingen være om det kan forventes at ungdommen reiser dit.
Det bør foretas en konkret vurdering, sett hen til blant annet geografiske avstander,
tidsperspektivet og formålet med fraværet. I vurderingen bør det tas utgangspunkt i
fornærmede eller etterlattes vanlige bosted, ettersom det ikke kan forventes av barnevernet
har oversikt over noe mer.
For noen fornærmede og etterlatte vil situasjonen være at de bor i nærheten av institusjonen
barnet bor på. Den geografiske nærheten vil i seg selv bety at det er sannsynlig at de kan
påtreffe hverandre i hverdagen. I barnevernsinstitusjoner er det som den klare hovedregel
ingen restriksjoner på når ungdommen kan oppholde seg utenfor institusjonen. Det er
normalt ikke låste dører, slik som i et fengsel eller en psykiatrisk institusjon. Ungdommen
skal i utgangspunktet ha vanlig skolegang og fritidsaktiviteter, og mulighet for et sosialt liv
utenfor institusjonen. Det vil være en praktisk umulig oppgave å informere fornærmede eller
etterlatte om alle slike fravær fra institusjonen, og hensynet til barnet trekker i samme
retning. De skisserte bestemmelsene legger derfor opp til at fravær fra institusjonen på grunn
av skolegang eller fritidsaktiviteter ikke er å regne som fravær som det skal varsles om.
Informasjon til fornærmede eller etterlatte som bor i nærheten av institusjonen vil derfor
typisk begrense seg til å omfatte informasjon om plassering i institusjonen, om generelle
rutiner ved institusjonsoppholdet og informasjon om avslutning av tiltaket.
3.2.5

Ungdommens rett til medvirkning

I alle forhold som vedrører barn, skal barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter
ha rett til å medvirke. Barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og har rett til å fritt gi
uttrykk for sine synspunkter, jf. Barnekonvensjonen art. 12 og barnevernloven § 1-6.
De ungdommene som vil være i en situasjon der varsling kan være aktuelt, vil mest
sannsynlig ha nådd en alder der deres mening skal tillegges stor vekt for de beslutninger
som treffes. Ungdommens rett til medvirkning blir ivaretatt i vurderingen av om det skal gis
varsel ved at ungdommen må høres før varsel gis til fornærmede eller etterlatte.
Ungdommens mening vil være et moment i vurderingen av om varsel skal gis. Ungdommens
rettssikkerhet kan ivaretas ved en klageadgang på varslingsvedtak.

3.3 Saksbehandlingsregler
3.3.1

Vedtak om varsel og klageadgang

Vedtak om å gi informasjon om plassering i barnevernsinstitusjon
I saker hvor en ung lovbryter blir plassert i en barnevernsinstitusjon med hjemmel i
barnevernloven § 4-24, har saken blitt prøvd i fylkesnemnda. Fylkesnemnda bør i
forlengelsen av sin vurdering om at vilkårene i § 4-24 er oppfylt, også vurdere om lovbruddet
som er begått er av en slik karakter og alvorlighet at varsling er aktuelt. I tilfeller der
ungdommen allerede er plassert i barnevernsinstitusjon på tidspunktet når den alvorlige
kriminelle handlingen blir begått, må spørsmålet om det eventuelt er aktuelt med varsling til
fornærmede eller etterlatte bringes inn for fylkesnemnda i en særskilt begjæring, se punkt
3.2.1.
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Vurderingen vil være om det på generelt grunnlag vil kunne ha betydning for fornærmede
eller etterlatte med informasjon om plasseringen. Verken fylkesnemnda eller
barneverntjenesten vil være kjent med fornærmede eller etterlattes faktiske ønske om
informasjon, ettersom disse ikke er part i saken. Fornærmede eller etterlatte vil på dette
tidspunktet heller ikke kunne gjøres kjent med at det fremmes en barnevernssak for nemnda,
da dette er taushetsbelagt informasjon. Det vil derfor bare kunne foretas en generell
vurdering på dette tidspunktet. Dersom nemnda finner at vilkårene er oppfylt, skal nemnda
treffe vedtak om at det skal gis informasjon til fornærmede eller etterlatte om at ungdommen
blir plassert i barnevernsinstitusjon. Vedtaket fra fylkesnemnda, kan bringes inn for tingretten
for rettslig prøving etter reglene i tvisteloven kapittel 36, jf. barnevernloven § 7-24.
At nemnda skal ta stilling til om saken tilsier at varsling er aktuelt, forutsetter at
barneverntjenesten i forbindelse med sin saksforberedelse for nemnda også gjør rede for om
det er fornærmede eller etterlatte som er berørt av lovbruddet. Etter straffeprosessloven § 71
b overfører påtalemyndigheten saken til barneverntjenesten, men loven er taus om hva som
rent faktisk skal overføres. Det er nærliggende å oppfatte loven slik at påtalemyndigheten
overfører sakens dokumenter, men begrenset til opplysninger som gjelder det konkrete
barnet. I en nylig avgitt doktoravhandling34 fremgår det at opplysninger som ikke har
betydning for barneverntjenestens oppfølging av saken bør tas ut. Det gjelder særlig
opplysninger om eventuelle fornærmede og deres forhold.
Dersom eventuelle varslingsregler i barnevernet skal fungere etter sin hensikt, er
barnevernet avhengig av å få informasjon om hvem som er fornærmet eller etterlatt.
Departementet legger derfor opp til en egen bestemmelse om at lovbestemt taushetsplikt35
ikke er til hinder for at barnevernet og påtalemyndigheten utveksler nødvendige opplysninger
av betydning for varsling. Med en slik hjemmel, kan påtalemyndigheten gi barnevernet
opplysning om hvem som er fornærmet eller etterlatt i saken. En tilsvarende bestemmelse
finnes i psykisk helsevernloven § 5-6 c fjerde ledd.
I saker der nemnda har vedtatt at varsling er aktuelt, kan en praktisk løsning være at det er
institusjonen som skal gi informasjon til fornærmede eller etterlatte om plasseringen.
Barneverntjenesten må formidle vedtaket til institusjonen ved plasseringen. Institusjonen må
likevel vurdere konkret om det vil være sikkerhetsmessig forsvarlig å gi slik informasjon, av
hensyn til ungdommen. Dersom det er fare for barnets sikkerhet, skal det ikke gis
informasjon.
Fornærmede eller etterlatte må informeres om at de kan reservere seg mot varsling. Dette
må gjøres allerede ved første gangs kontakt om plasseringen. Informasjon om hvorvidt det
ønskes varsel, eller eventuelt bare i gitte situasjoner, må nedtegnes og følge saken.
I og med at det skal gjøres en konkret vurdering, blant annet av hensyn til barnets sikkerhet,
kan resultatet bli at fornærmede eller etterlatte ikke får informasjon om at barnet er plassert
på barnevernsinstitusjon.
Karsten Brynildsrud, Barnevern på strafferettens område – barnevernets ansvar for barn i konflikt
med loven, Universitetet i Oslo (2019).
35 Jf. forvaltningsloven § 13 b første ledd nr. 5
34
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Vedtak om varsling ved fravær fra barnevernsinstitusjon
Departementet legger opp til at institusjonens leder, eller dennes stedfortreder, skal vurdere
om det skal gis varsel ved visse typer fravær fra barnevernsinstitusjonen. Ved avgjørelsen
må institusjonens leder vurdere om det er sannsynlig at barnet og fornærmede eller etterlatte
vil kunne møte hverandre, og om det vil kunne ha betydning for fornærmede eller etterlatte å
få informasjon. Vedkommende må også vurdere om det vil være fare for barnets sikkerhet
dersom varsel gis. Se nærmere om disse vilkårene i punkt 3.2.3 og 3.2.4 over. I vurderingen
av om det skal gis varsel, har det ikke betydning om institusjonspersonalet følger barnet eller
ikke. Barnet skal høres før det fattes vedtak, jf. barnevernloven § 1-6 om barnets rett til
medvirkning. Et vedtak om varsling vil være et enkeltvedtak, som kan påklages av
ungdommen, jf. under. Institusjonens leder er også ansvarlig for at det eventuelt gis varsel,
men kan delegere selve gjennomføringen til andre ansatte. Dette ligner ordningen etter
psykisk helsevernloven, der det er den faglig ansvarlige ved institusjonen som gir varsel.
Departementet antar at det vil kunne være nødvendig at institusjonens leder diskuterer
spørsmål om varsling med politiet, påtalemyndigheten eller barneverntjenesten for å
innhente informasjon til vurderingen av om det vil kunne ha betydning for fornærmede eller
etterlatte å få informasjon om visse typer fravær. Bestemmelsen om at lovbestemt
taushetsplikt ikke skal være til hinder for at institusjonens leder utveksler nødvendige
opplysninger av betydning for varsling med politi eller påtalemyndighet gir anledning til dette.
Fornærmede eller etterlatte skal ikke forespørres før hver aktuelle varsling om fravær om
hvorvidt de ønsker varsel, jf. vilkåret om at varsling "vil kunne ha betydning for fornærmede
eller etterlatte".
Institusjonens leder må alltid vurdere om varsling vil kunne få betydning for ungdommens
sikkerhet. Politi eller påtalemyndighet skal kontaktes for uttalelse dersom det antas å være
fare for hevnaksjoner eller lignende. I tilfeller der disse har kjennskap til forhold som gjør det
utilrådelig å gjennomføre varsling, må de informere om dette. Hvis det er fare for
ungdommens sikkerhet, skal det ikke gis varsel. Den konkrete vurderingen i slike tilfeller skal
nedtegnes og følge saken, slik at det sikres etterprøvbarhet.
Beslutningen om at fornærmede eller etterlatte skal varsles om fravær, er et enkeltvedtak.
Ungdommen skal informeres om vedtaket, og det skal tilstrebes at det gjøres i så god tid at
ungdommen har en reell adgang til å påklage vedtaket og få klagen realitetsbehandlet før
fraværet skjer. Dersom tidsmessige forhold gjør det nødvendig, kan ungdommen informeres
muntlig om at det er besluttet varsling, og forespørres om han/hun ønsker å påklage dette.
Dersom det fattes vedtak om varsling ved rømning, vil det være vanskelig å gi ungdommen
mulighet til medvirkning før varselet gis.
Institusjonens vedtak om varsling bør kunne påklages. Det er etter departementets vurdering
mest nærliggende at det er fylkesmannen som behandler disse klagene, ettersom det også
er fylkesmannen som behandler klager over enkeltvedtak etter rettighetsforskriften, eller
andre påståtte brudd på rettighetsforskriften. Barnet eller de foresatte kan påklage vedtaket,
og institusjonen skal bistå ved behov.
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I og med at det skal gjøres en konkret vurdering, blant annet av hensyn til barnets sikkerhet,
kan resultatet bli at fornærmede eller etterlatte ikke får varsel om fravær fra
barnevernsinstitusjonen. Dersom institusjonens leder etter en konkret vurdering kommer til at
varsel ikke skal gis, skal vurderingen nedtegnes og følge saken, slik at etterprøvbarhet
sikres. I slike tilfeller mener departementet at fornærmede eller etterlatte heller ikke skal få
informasjon om beslutningen, ettersom vilkårene for å gi dem informasjon ikke er oppfylt.
Informasjon til fornærmede eller etterlatte om en slik beslutning ville også kunne virke mot
sin hensikt, da vedkommende ville få beskjed om at noe skjer, men ikke hva. Det kan tenkes
å føre til mer ubehag. Dette er i tråd med ordningen etter straffegjennomføringsloven, der
fornærmede eller etterlatte heller ikke får informasjon om at det er besluttet å ikke gi varsel.
Dersom det innføres varslingsregler i barnevernloven, vil departementet vurdere om det skal
gis nærmere informasjon om praktisering av varslingsreglene i retningslinjer, slik som hvilket
medium som skal benyttes for varsling, hvor mange som skal varsles osv.
3.3.2 Hva slags informasjon bør kunne gis til fornærmede eller etterlatte
Som nevnt ovenfor kan man tenke seg en ordning der fornærmede eller etterlatte i første
omgang skal få informasjon om at ungdommen er plassert i barnevernsinstitusjon, hvor
institusjonen ligger og om vedtatt varighet på institusjonsoppholdet. Det kan også gis mer
generell informasjon om hvordan et opphold på barnevernsinstitusjon arter seg, for eksempel
om skolegang, fritidsaktiviteter, praksis for annet fravær ved den aktuelle institusjonen osv.
Det kan også gis informasjon om at plasseringens varighet kan endres underveis, jf. § 4-24
første og andre ledd. Det er foreslått en egen bestemmelse om at lovbestemt taushetsplikt
ikke er til hinder for at institusjonens leder gir slike opplysninger til fornærmede eller etterlatte
om institusjonsoppholdet. Vi ber om høringsinstansenes syn på hvilken informasjon som bør
gis til fornærmede eller etterlatte dersom det skal innføres varslingsregler i barnevernloven.
Under oppholdet på institusjonen legges det opp til at det skal gis informasjon til fornærmede
eller etterlatte om visse typer fravær fra institusjonen dersom vilkårene for det er oppfylt.
Departementet har ikke konkludert når det gjelder hvilke typer fravær som skal gi grunn for
varsling, men mener at det ikke bør gis informasjon om dagligdags fravær fra institusjonen,
eksempelvis i forbindelse med barnets skolegang, fritidsaktiviteter og lignende. Barnet bør få
leve et så normalt liv som mulig på institusjonen. Fravær det kan tenkes å gis informasjon
om vil kunne være fravær ved ferie, samvær eller besøk utenfor institusjonen, eller lignende
fravær. Det bør også gis varsel ved avslutning av oppholdet og ved eventuelle rømninger.
Fornærmede eller etterlatte bør informeres om at det ikke vil bli gitt varsel om dagligdags
fravær, selv om det kan tenkes at de vil kunne påtreffe ungdommen i slike tilfeller. Dette vil
særlig være viktig informasjon for fornærmede eller etterlatte som bor i nærheten av der
institusjonen ligger, se punkt 3.2.4 om dette.
Departementet legger opp til at institusjonen skal informere om at ungdommen for en angitt
periode vil oppholde seg utenfor institusjonen, og at det er vurdert som sannsynlig at de vil
kunne påtreffe hverandre i nærheten av der fornærmede bor.
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Riedl-utredningen uttaler at et varsel nødvendigvis må inneholde mer detaljert informasjon
om barnets situasjon og omstendighetene rundt barnet, enn bare hvor barnet befinner seg
og at vedkommende er på vei tilbake til lokalsamfunnet.
Departementet er ikke enig i dette. Departementet mener at det er gode grunner for at
informasjonen bør begrenses til et minimum, sett hen til avveiningen mellom hensynet til
fornærmede eller etterlattes behov for forutsigbarhet og hensynet til ungdommens behov for
beskyttelse av sitt privatliv. At fornærmede eller etterlatte får informasjon om plasseringen,
om generelle rutiner ved institusjonen, og om tidspunkt, sted og antatt varighet for visse typer
fravær, vil kunne gi dem nok informasjon til at de får en viss forutsigbarhet. For dette
formålet, trenger de ikke å få detaljert informasjon om hva ungdommen skal gjøre, hvem han
eller hun skal være sammen med osv. De trenger heller ikke informasjon om helsemessige
forhold eller om ungdommens relasjon til andre personer. Det bør imidlertid gis tilstrekkelig
informasjon om hvor ungdommen vil oppholde seg slik at fornærmede eller etterlatte kan
ivareta sine interesser. Informasjonen til fornærmede eller etterlatte bør gis så snart som
mulig, slik at de kan innrette seg etter den.
3.3.3

Taushetsplikt for fornærmede eller etterlatte

Departementet mener at det ved eventuell innføring av varslingsregler bør være
begrensninger i adgangen fornærmede eller etterlatte har til å videreformidle informasjon de
mottar.
Etter forvaltningsloven § 13 b første ledd nr. 1 er taushetsplikt etter § 13 ikke til hinder for at
opplysningene i en sak gjøres kjent for sakens parter eller deres representanter. Det er her i
praksis snakk om taushetsbelagte opplysninger om andre personer. Det følger av § 13 b
andre ledd at parten eller representanten i slike tilfeller bare kan bruke opplysningene i den
utstrekning det er nødvendig for å ivareta partens tarv i saken. Forvaltningsorganet skal
gjøre oppmerksom på dette. Også vitner o.l. kan etter samme bestemmelse pålegges
taushetsplikt når de får opplysninger undergitt taushetsplikt i forbindelse med at de uttaler
seg til organet. Overtredelse av slik taushetsplikt kan straffes etter straffeloven § 209,
dersom vedkommende er gjort oppmerksom på det. I NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov, er det
foreslått å videreføre bestemmelsen i forvaltningsloven § 13 b, og det er uttalt at det bare bør
være tillatt å dele taushetsbelagte opplysninger med andre dersom og så langt det er
nødvendig. Det vises til at det innebærer blant annet at det ikke vil være adgang til å legge ut
en taushetsbelagt opplysning på internett. Selv om man ikke kan utelukke at det i noen
tilfeller kan være egnet for å ivareta partens interesse, vil det innebære en generell og varig
spredning som går langt ut over det som er nødvendig.36
Etter barnevernloven § 7-16 vil alle utenforstående som får følge en sak i fylkesnemnda ha
taushetsplikt og referatforbud, med mindre nemnda bestemmer noe annet. En forutsetning
for at utenforstående får følge en sak, er at partene samtykker og at nemnda finner det
ubetenkelig.
Begge disse eksemplene viser at privatpersoner som har fått innsyn i taushetsbelagte
opplysninger om andre, pålegges taushetsplikt om det de har fått vite. På samme måte som
36

NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov, punkt 19.12.4 på side 296
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etter forvaltningsloven § 13 b andre ledd, mener departementet det ved en eventuell
innføring av varslingsregler også bør være lovregulert i barnevernloven at fornærmede eller
etterlatte bare kan bruke opplysningene om ungdommen i den utstrekning det er nødvendig
for å ivareta egne interesser. Departementet mener det bør utformes en egen bestemmelse
om dette. Denne begrensningen er likevel ikke til hinder for at de kan dele informasjonen
med andre som er fornærmede eller etterlatte i samme sak, eller med sine nærmeste, for å
kunne innrette seg etter informasjonen. Informasjonen kan ikke deles offentlig eller med
utenforstående. Barnevernsinstitusjonen må informere fornærmede eller etterlatte om
begrensningen i å videreformidle taushetsbelagte opplysninger, og at overtredelse av
taushetsplikten kan straffes etter straffeloven § 209.

4 Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative konsekvensene er basert på departementets skisserte
forslag til lovbestemmelser om varsling i barnevernloven.
Det skisserte forslaget til eventuelle varslingsregler innebærer at fornærmede eller etterlatte
kan få informasjon om at en ungdom som har begått alvorlig kriminalitet før fylte 15 år,
plasseres i barnevernsinstitusjon. Det kan også gis informasjon om når ungdommen vil
oppholde seg utenfor institusjonen, dersom det vurderes som sannsynlig at ungdommen og
fornærmede eller etterlatte kan påtreffe hverandre.
Ved en eventuell innføring av varslingsregler, vil fylkesnemnda få ansvar for å treffe vedtak
om hvorvidt det skal gis informasjon til fornærmede eller etterlatte. Vedtak fra fylkesnemnda
kan bringes inn for tingretten etter reglene i tvisteloven kapittel 36. Dette vil kunne medføre
noe merarbeid for fylkesnemndene og domstolene. For institusjonene vil forslaget innebære
at de må informere fornærmede eller etterlatte om vedtaket fra nemnda. Institusjonen må
også treffe egne vedtak om informasjon i forbindelse med visse typer fravær fra institusjonen
og ved avslutning av oppholdet. Det vil kunne bli flere vedtak i hver sak og merarbeid i form
av kontakt med fornærmede eller etterlatte. Ungdommen kan påklage vedtak om varsling til
fylkesmannen. Dette vil medføre at fylkesmannen kan få en del klager til behandling. De
kommunale barneverntjenestene vil få merarbeid i form av forberedelse av saker for
fylkesnemnda der det kan være aktuelt med vedtak om varsling. Politi og påtalemyndighet vil
også få noe merarbeid i forbindelse med utveksling av nødvendig informasjon med
barnevernet i disse sakene.
Departementet legger til grunn at det skisserte forslaget om varsling av fornærmede eller
etterlatte vil være aktuelt i svært få tilfeller. Basert på tall per oktober 2019 var det 13 barn
plassert på barnevernsinstitusjon med hjemmel i § 4-24 som var under 15 år på tidspunkt for
tiltakets oppstart. Dette inkluderer alle de ulike plasseringsalternativene i § 4-24, det vil si
kriminalitet, rus og annen måte. Det er ikke mulig å skille ut hvor mange av disse som har
begått alvorlig kriminalitet.
Grunnet at det skisserte forslaget sannsynligvis vil gjelde i et svært begrenset antall saker,
mener departementet at det ikke vil medføre økonomiske konsekvenser av betydning.
Departementet anerkjenner at dette for den enkelte instansen som får en slik sak, kan
medføre noe merarbeid. Dette vil gjelde både for institusjonen som får en slik plassering, for
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fylkesnemnda som må treffe vedtak, for saksbehandlere i det kommunale barnevernet, og
eventuelt også fylkesmennene og domstolene. Selv om det skisserte forlaget isolert sett kan
gi merarbeid for instansene, mener departementet at det begrensede antallet slike saker
samlet sett ikke vil gi økonomiske og administrative konsekvenser av betydning. Eventuelle
merutgifter som følge av dette forutsettes dekket innenfor gjeldende budsjettrammer.
Ved eventuell innføring av varslingsregler, vil departementet, for å få etablert gode og
likeartede rutiner for dette i virksomhetene, vurdere om det skal utarbeides rundskriv eller
annet veiledningsmateriale. Departementet legger til grunn at de administrative
konsekvensene av forslaget vil være ubetydelige.

5 Merknader til de enkelte bestemmelser
Til § 4-24 Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke
Bestemmelsens femte og sjette ledd er nytt.
I femte ledd fremgår det at fylkesnemnda i forbindelse med behandling av en sak om
plassering i institusjon uten samtykke, også kan beslutte at fornærmede eller etterlatte skal
informeres om plasseringen dersom nærmere bestemte vilkår er oppfylt.
Det første vilkåret, jf. bokstav a), er at plasseringen er begrunnet med at barnet har begått en
alvorlig kriminell handling. Det betyr i praksis at ungdommen må være plassert med hjemmel
i § 4-24 første ledd etter alternativene "ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet" eller "på annen
måte". Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse ved frivillige plasseringer etter § 4-26.
Det andre vilkåret, jf. bokstav b), er at barnet ikke var fylt 15 år da den kriminelle handlingen
ble utført.
Det tredje vilkåret, jf. bokstav c), er at det vil kunne ha betydning for fornærmede eller
etterlatte å få informasjon om plasseringen. Det må vurderes konkret om saken er av en slik
karakter at det antas å være av betydning. Sakens alvorlighetsgrad inngår som en del av
denne vurderingen. Det skal legges stor vekt på lovbruddets art og alvorlighet, og varsling vil
være mest nærliggende i de aller mest alvorlige sakene som drap, drapsforsøk, og alvorlige
volds- eller overgrepssaker. Det utelukker ikke at det også kan være aktuelt ved andre typer
lovbrudd. Kjernen i vurderingen vil være om handlingen objektivt sett kan ha påført
fornærmede eller etterlatte store traumer som kan gi dem et behov for informasjon om hva
som skjer med gjerningspersonen. Det må også legges vekt på fornærmede eller etterlattes
antatte behov for informasjon. I vurderingen skal det blant annet ses hen til relasjonen
mellom ungdommen og fornærmede eller etterlatte. Dersom det er kjent at fornærmede eller
etterlatte ikke ønsker varsel, er ikke vilkåret oppfylt. Der fornærmede eller etterlatte er under
18 år, skal varsling vurderes særlig nøye, da disse kan ha et særlig behov for informasjon.
Det bør da også vurderes om det er behov for varsling også ved mindre alvorlige lovbrudd.
Vilkårene i bokstav a), b) og c) må være oppfylt samtidig.

43

Selv om vilkårene er oppfylt skal det likevel ikke gis informasjon til fornærmede eller etterlatte
dersom dette kan medføre fare for barnets sikkerhet.
Av sjette ledd fremgår det at fylkesnemnda kan treffe vedtak etter femte ledd dersom barnet
allerede er plassert etter § 4-24 når den kriminelle handlingen begås. Barneverntjenesten må
i slike tilfeller bringe saken inn for fylkesnemnda i en særskilt begjæring.
Til ny § 6-7 b. Informasjon til fornærmede eller etterlatte om plassering i institusjon
Bestemmelsen er ny.
I første ledd fremgår det at institusjonen skal gi informasjon til fornærmede eller etterlatte om
plasseringen, når fylkesnemnda har fattet vedtak om det. Det skal likevel ikke gis informasjon
til fornærmede eller etterlatte dersom det er fare for barnets sikkerhet.
Bestemmelsen angir hvilken informasjon som kan gis: informasjon om plasseringen og
vedtatt varighet for den, institusjonens beliggenhet, og generell informasjon om oppholdet på
institusjonen. Med generell informasjon menes for eksempel informasjon om muligheter for
skolegang, fritidsaktiviteter og andre typer fravær fra den aktuelle institusjonen. Det bør også
gis informasjon om at plasseringens varighet kan endres underveis, jf. § 4-24 første og andre
ledd.
Andre ledd omtaler forholdet til lovbestemt taushetsplikt, og institusjonens muligheten til å
utveksle informasjon med andre aktører i saken.
Til ny § 6-7 c. Informasjon til fornærmede eller etterlatte om fravær fra institusjon
Bestemmelsen er ny.
I første ledd fremgår det at institusjonen skal informere fornærmede eller etterlatte som er gitt
informasjon etter § 6-7 b om barnets fravær fra institusjonen og ved institusjonsoppholdets
avslutning når nærmere bestemte vilkår er oppfylt.
Fravær fra institusjonen i forbindelse med skolegang, fritidsaktiviteter og lignende regnes
ikke som fravær etter første punktum. Annen type fravær fra institusjonen, som for eksempel
samvær utenfor institusjonen, ferie og rømning, er fravær som kan medføre varsling av
fornærmede eller etterlatte hvis vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. Barnet skal kunne leve
et normalt liv ved institusjonen uten at dagligdagse aktiviteter skal utløse varslingsplikt.
I vurderingen av om det skal gis varsel, har det ikke betydning om institusjonspersonalet
følger barnet eller ikke. Det skal gis informasjon om tidspunkt og antatt varighet for fraværet.
Det skal gis tilstrekkelig informasjon om hvor ungdommen vil oppholde seg, og at det er
vurdert som sannsynlig at ungdommen kan påtreffes i perioden, slik at fornærmede eller
etterlatte kan ivareta sine interesser. Det skal ikke gis informasjon om helsemessige forhold
eller om ungdommens relasjon til andre personer.
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Det første vilkåret, jf. bokstav a), er at det vil være sannsynlig at barnet og fornærmede eller
etterlate vil kunne møte hverandre. Varsling skal vurderes konkret fra gang til gang.
Sannsynligheten vil blant annet avhenge av geografiske avstander mellom de involverte,
tidsperspektiv og formålet med fraværet. I tilfeller der institusjonen befinner seg i nærheten
av fornærmede eller etterlattes bosted, kan det likevel ikke gis varsel ved hvert enkelt fravær
fra institusjonen, selv om det vil være sannsynlig at personene kan treffe hverandre. Se
nærmere omtale i punkt 3.2.4.
Det andre vilkåret, jf. bokstav b), er at det vil kunne ha betydning for fornærmede eller
etterlatte å få informasjon om fraværet. I vurderingen skal det blant annet ses hen til
relasjonen mellom ungdommen og fornærmede eller etterlatte. Dersom det er kjent at
fornærmede eller etterlatte ikke ønsker varsel, er ikke vilkåret oppfylt. Dersom fornærmede
eller etterlatte er under 18 år, skal varsling vurderes særlig nøye, da disse kan ha et særlig
behov for informasjon.
Begge vilkårene i bokstav a) og b) må være oppfylt for at varsel skal gis.
Det skal likevel ikke gis informasjon til fornærmede eller etterlatte dersom det er fare for
barnets sikkerhet.
I andre ledd fremgår det at institusjonens leder eller dennes stedfortreder treffer vedtak om
varsling.
I tredje ledd fremgår det at barn og foreldrene kan påklage vedtak om varsling til
fylkesmannen. Institusjonen skal bistå ved behov.
I fjerde ledd står det at informasjonen til fornærmede eller etterlatte skal gis så snart som
mulig, slik at de kan innrette seg etter den.
Femte ledd omtaler forholdet til lovbestemt taushetsplikt, og institusjonens muligheten til å
utveksle informasjon med andre aktører i saken.
Til ny § 6-7 d. Taushetsplikt for fornærmede eller etterlatte
Bestemmelsen er ny.
Av bestemmelsen fremgår det at fornærmede eller etterlatte bare kan bruke informasjon de
har fått ved varsling i den utstrekning det er nødvendig for å ivareta egne interesser. Med "å
ivareta egne interesser" menes at informasjonen ikke kan deles offentlig eller med
utenforstående. Begrensningen er likevel ikke til hinder for at de kan dele informasjonen med
andre som er fornærmede eller etterlatte i samme sak, eller med sine nærmeste, for å kunne
innrette seg etter informasjonen.
Institusjonen må gjøre fornærmede eller etterlatte oppmerksomme på begrensningene i bruk
av informasjonen. Overtredelse av taushetsplikt er straffbart når vedkommende er gjort kjent
med straffeansvaret.
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6 Utkast til lovbestemmelser
§ 4-24 nytt femte og sjette ledd
Når fylkesnemnda treffer vedtak etter første eller andre ledd skal fylkesnemnda
beslutte at fornærmede eller etterlatte skal informeres om plasseringen dersom følgende
vilkår er oppfylt:
a) plasseringen er begrunnet med at barnet har begått en alvorlig kriminell handling,
b) barnet ikke var fylt 15 år da den kriminelle handlingen ble utført, og
c) det vil kunne ha betydning for fornærmede eller etterlatte å få informasjon om
plasseringen
Det skal ikke gis informasjon etter første punktum dersom dette kan medføre fare for barnets
sikkerhet.
Fylkesnemnda kan treffe vedtak etter femte ledd dersom barnet allerede er plassert
etter denne bestemmelsen når den kriminelle handlingen begås.
Ny § 6-7 b Informasjon til fornærmede eller etterlatte om plassering i institusjon
Når fylkesnemnda har fattet vedtak etter § 4-24 femte eller sjette ledd, skal
institusjonen gi fornærmede eller etterlatte informasjon om plasseringen og vedtatt varighet
for den, institusjonens beliggenhet, og generell informasjon om oppholdet på institusjonen.
Det skal ikke gis informasjon etter første punktum dersom dette kan medføre fare for barnets
sikkerhet.
Lovbestemt taushetsplikt er ikke til hinder for at institusjonen gir opplysninger etter
denne bestemmelsen. Lovbestemt taushetsplikt er heller ikke til hinder for at institusjonens
leder og politiet, påtalemyndigheten eller barneverntjenesten utveksler nødvendige
opplysninger når det er av betydning for gjennomføring av varsling etter denne
bestemmelsen.
§ 6-7 c Informasjon til fornærmede eller etterlatte om fravær fra institusjon
Institusjonen skal informere fornærmede eller etterlatte som er gitt informasjon etter § 6-7 b,
om barnets fravær fra institusjonen og når institusjonsoppholdets avsluttes, dersom
a) det er sannsynlig at barnet og fornærmede eller etterlate vil kunne møte hverandre,
og
b) det vil kunne ha betydning for fornærmede eller etterlatte å få informasjonen.
Fravær fra institusjonen i forbindelse med skolegang, fritidsaktiviteter og lignende regnes
ikke som fravær etter første punktum. Det skal ikke gis informasjon etter første punktum
dersom dette kan medføre fare for barnets sikkerhet.
Institusjonens leder, eller dennes stedfortreder, treffer vedtak etter første ledd.
Barnet, og de som har foreldreansvaret, kan påklage vedtak etter første ledd til
fylkesmannen, etter reglene i forvaltningsloven. Klagen fremmes direkte for fylkesmannen.
Institusjonen skal bistå barn som ønsker det med å utforme og oversende klagen.
Informasjonen til fornærmede eller etterlatte skal gis så snart som mulig, slik at de
kan innrette seg etter den.
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Lovbestemt taushetsplikt er ikke til hinder for at institusjonen gir opplysninger etter
denne bestemmelsen. Lovbestemt taushetsplikt er heller ikke til hinder for at institusjonens
leder og politiet, påtalemyndigheten eller barneverntjenesten utveksler nødvendige
opplysninger når det er av betydning for gjennomføring av varsling etter denne
bestemmelsen.
Ny § 6-7 d Taushetsplikt for fornærmede eller etterlatte
Fornærmede eller etterlatte kan bare bruke informasjon de har fått i medhold av § 6-7
b og § 6-7 c i den utstrekning det er nødvendig for å ivareta egne interesser. Institusjonen
skal gjøre dem oppmerksomme på det. Overtredelse av taushetsplikten etter denne
bestemmelsen kan straffes etter straffeloven § 209, dersom vedkommende er gjort
oppmerksom på at overtredelse kan få slik følge.
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Barne- og familiedepartementet

Høringsnotat om endringer i barnevernloven –
Regulering av bruk av sakkyndige i
barnevernssaker

Sendt på høring: 30. mars 2020
Høringsfrist: 30. juni 2020

1 Innledning
I en del barnevernssaker benytter barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen eksterne
sakkyndige med særlig fagkunnskap for blant annet å vurdere barnets utviklingsnivå,
fungering og omsorgsbehov. Instansene kan også benytte sakkyndige for å foreta
personlighetsvurderinger, vurdere hvordan foreldrenes psykiske helse,
rusmiddelavhengighet, evner, voldsutøvelse m.m. kan påvirke deres omsorgsevne og barnas
omsorgsbehov. Hensikten er å få et godt faglig grunnlag for de beslutninger som tas. De
fleste sakkyndige i barnevernssaker er utdannet psykologer, men de kan også ha en annen
fagbakgrunn.
Når det innhentes sakkyndige rapporter, kan disse bli en sentral del av
avgjørelsesgrunnlaget. Derfor er det særdeles viktig at bidrag fra sakkyndige holder en god
faglig standard.1 Det er ønskelig med en regulering som kan styrke det formelle
rammeverket rundt sakkyndigoppdraget for å heve kvaliteten og styrke tilliten til det
sakkyndige arbeidet og til avgjørelsesorganenes beslutninger.
Departementet foreslår i dette høringsnotatet å gi en forskriftshjemmel i barnevernloven om
at departementet kan gi forskrift om krav til sakkyndiges mandater, rapporter og
egenerklæringer.
Endringene omtales i punkt 5 – 6 under.
Nærmere forskriftsbestemmelser vil bli utarbeidet senere, og vil sendes på offentlig høring.

2 Bruk av sakkyndige i barnevernssaker
2.1 Om sakkyndige
Med en sakkyndig forstås en person med særlig fagkyndighet som får i oppdrag å utrede og
vurdere spørsmål som forvaltning eller domstol ønsker belyst i saker som gjelder barn. I
barnevernssaker gjelder det særlig psykologiske eller sosiale forhold som saken reiser. Den
sakkyndige opptrer som selvstendig fagperson, uavhengig av parter og beslutningsorgan.
Den sakkyndiges oppgave vil være å utrede et saksforhold eller et begrenset tema. På
barnevernsområdet vil en sakkyndig utredning ha som formål å bidra til sakens opplysning
og være en del av beslutningsgrunnlaget når henholdsvis barneverntjenesten, fylkesnemnda
og domstolene tar stilling til spørsmål om tiltak etter barnevernloven. Den sakkyndiges
oppdragsgiver kan være en av partene, enten den offentlige part ved barneverntjenesten
eller en privat part som ser seg tjent med å bruke sakkyndige. Videre kan fylkesnemnda eller
domstolene være oppdragsgiver.
Ved innføring av Barnesakkyndig kommisjon, ble det uttalt i forarbeidene, at en sakkyndig
rapport er det materiale som den sakkyndige legger fram fra et spesifikt arbeid som det er
bedt om.2
1
2

NOU 2017:8 Særdomstoler på nye områder? Pkt. 21.1
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Det er barneverntjenesten som har ansvaret for å dekke utgiftene til en sakkyndig rapport
den selv har bestilt. Barneverntjenesten dekker også en sakkyndig rapport der fylkesnemnda
er oppdragsgiver. Departementet har imidlertid i høringsnotat om ny barnevernslov foreslått
at betalingsansvaret overføres til fylkesnemnda.3 Sakkyndige som oppnevnes av domstolene
dekkes av det offentlige. Når det er privat part som engasjerer sakkyndig for en sak i
fylkesnemnda eller domstolen må foreldrene selv betale den sakkyndiges honorar.4

2.2

Om Barnesakkyndig kommisjon

Barnesakkyndig kommisjon har i henhold til barnevernloven § 2-5 som oppgave å vurdere
rapporter fra sakkyndige. Den sakkyndige rapporten skal være vurdert av Barnesakkyndig
kommisjon før den kan legges til grunn for vedtak eller avgjørelser i barneverntjenesten,
fylkesnemnda og domstol, jf. barnevernloven § 4-3 fjerde ledd, § 7-17 andre ledd og § 7-24
tredje ledd. Også rapporter avgitt av sakkyndige som er engasjert av private parter, skal
gjennomgås av kommisjonen.
Kommisjonen kan vurdere om de faglige vurderingene ser ut til å henge sammen med den
informasjonen som gis, og om arbeidet er gjort på en faglig og metodisk allment akseptert
måte. I dette ligger blant annet at arbeidet fra Barnesakkyndig kommisjon ikke kan ses som
en kvalitetssikring av konklusjonen.5
Som begrunnelse for å opprette kommisjonen, er det i lovforarbeidene vist både til behovet
for godt fagarbeid som grunnlag for beslutninger i barnevernssakene, og til at kommisjonen
gjennom sin rolle kan bidra til å styrke den private parts tillit til de sakkyndiges utredninger.6
Ordningen med Barnesakkyndig kommisjon ble evaluert i 2015.7 Evalueringen viste at
etableringen av kommisjonen har bidratt til økt rettssikkerhet i barnevernssaker, i tråd med
intensjonene. Barnesakkyndig kommisjon har bidratt positivt til kvalitet på sakkyndigrapporter
og prosesser i avgjørelsesorganene.

2.3 Omfanget
Antallet rapporter som vurderes årlig av Barnesakkyndig kommisjon varierer. Det var en
økning fram til 2013, hvor antallet innkomne rapporter var 1004. Etter det har antallet blitt
redusert og i 2018 mottok kommisjonen 689 rapporter til vurdering. Av disse var 348
rapporter bestilt av barneverntjenesten, 69 rapporter fra fylkesnemndene, 239 fra tingrettene,
28 fra lagrettene, 1 fra Høyesterett og 4 rapporter fra private parter.
Barnesakkyndig kommisjon skriver i årsrapporten for 2018 at det er uklart hva nedgangen i
antall innkomne rapporter de siste årene skyldes. Kommisjonen skriver videre at de tidligere
har antatt at økt kompetanse i barneverntjenesten medfører at behovet for sakkyndige

Barne- og familiedepartementets høringsnotat – Forslag til ny barnevernslov, 4. april 2019.
Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten,
fylkesnemnda og domstolen Q-1158 B, pkt. 8.1
5 Særdomstoler på nye områder? NOU 2018:8, pkt. 21.4.1
6 Ot.prp. nr. 68 (2007-2008) kapittel 8.1 side 23-25.
7 Agenda Kaupang, Evaluering av Barnesakkyndig kommisjon og vurdering av utvidet ansvarsområde
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vurderinger er mindre. I tillegg uttaler de at både kommunenes økonomi og tilgangen på
sakkyndige i barnevernssaker kan virke inn.

3 Bakgrunn for høringsnotatet
Barnevernslovutvalget8 foreslo i sin utredning ingen forslag til endringer av reglene som
omhandler sakkyndige. Utover noen mindre språklige endringer ble det i høringsnotatet om
ny barnevernslov kun foreslått en materiell endring knyttet til reguleringen av sakkyndige,
som gjelder at fylkesnemnda skal ha betalingsansvaret for sakkyndige oppnevnt av nemnda,
og ikke som i dag hvor det er kommunen som har betalingsansvaret.9 Det var imidlertid flere
høringsinstanser som tok opp andre problemstillinger knyttet til bruk av sakkyndige.
Blant dem som har uttalt seg til forlaget om ny barnevernslov er Barnesakkyndig kommisjon,
Fylkesmannen i Oslo og Viken, Statens sivilrettsforvaltning, Familiekanalen,
Kompetansenettverk for kvalitet i barnevernet (KIB Norge), Stiftelsen barnas rettigheter,
Forandringsfabrikken og Organisasjonen for barnevernsforeldre.
Flere omtaler behovet for at tilliten til sakkyndige styrkes. Det trekkes også frem at
sakkyndiges bindinger til barneverntjenesten gjør at sakkyndige ikke fremstår som
uavhengige nok. Flere påpeker sakkyndiges makt. Forandringsfabrikken mener sakkyndiges
store makt over barnas liv svekker barnas rettssikkerhet. Noen hadde konkrete innspill til
hvordan lovteksten som omhandler sakkyndige bør formuleres.
Departementet viser også til Særdomstolsutvalget10 som blant annet ble bedt om å vurdere
flere spørsmål knyttet til bruk av sakkyndige i saker som gjelder barn.11 Særdomstolsutvalget
anbefalte blant annet at sakkyndige rapporter i foreldretvistsakene vurderes av
Barnesakkyndig kommisjon på samme måte som i barnevernssakene.12 Utvalget drøftet i
tillegg at det som et fornuftig supplement til å utvide ordningen med Barnesakkyndig
kommisjon kan oppnevnes to sakkyndige i den enkelte sak. Det ble blant annet vist til at
både barnevernssaker og foreldretvistsaker inkluderer krevende temaer og problemstillinger.
Arbeidet er belastende, og kan være ganske ensomt. Det ble vist til at sakkyndige kan ha
behov for et drøftingsrom i arbeid med slike saker. Etter utvalgets syn bør det ikke være
hindringer i regelverket for å oppnevne to sakkyndige i barnesaker i tilfeller der dette anses
som en god ordning. Når det gjelder utvalgets forslag om å utvide ansvarsområdet til
Barnesakkyndig kommisjon til også å omfatte sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker, utredes
dette nærmere, jf. Prop. 1 S (2019–2020) fra Barne- og familiedepartementet s. 56. Når det
gjelder utvalgets drøfting av oppnevning av to sakkyndige i barnevernssaker, følger
departementet ikke opp dette nå. Etter dagens regler er det opp til avgjørelsesorganet å
vurdere behovet for en ekstern sakkyndig i den enkelte sak, og det vil etter dagens regler
kunne være adgang til å oppnevne to sakkyndige.
8

Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse (NOU 2016:16)
Dette forslaget vil bli behandlet i forslaget til ny barnevernslov som departementet tar sikte på å
legge frem for Stortinget våren 2021.
10 Særdomstoler på nye områder? (NOU 2017:8)
11 I utvalgets mandat står det at utvalget skal vurdere bruken og kvalitetssikringen av
sakkyndigerklæringer og sakkyndig arbeid i barneIovsaker og barnevernlovsaker, samt tilgang til
sakkyndige.
12 Særdomstoler på nye områder? (NOU 2017:8) pkt. 21.4.3

9

4

4 Spørsmål som følges opp i andre løp
Kompetansekrav for sakkyndige
Barnevoldsutvalget foreslår i NOU 2017: 12 Svikt og svik å innføre kompetansekrav til
psykologer som tar på seg barnesakkyndige oppdrag, og å vurdere å innføre et krav om at
barnesakkyndige har spesialistkompetanse i en spesialitet som er relevant for mandatet.
Dette foreslås på bakgrunn av en omtale av de barnevernssakene som utvalget
gjennomgikk. Forslagene er derfor ikke utredet for bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker.
Særdomstolsutvalget13 verken drøfter eller anbefaler kompetansekrav.
Når det gjelder barnevernssaker viser departementet til høringsnotatet om kompetanse i
barnevernet som er sendt på høring samtidig med dette. I høringsnotatet foreslår
departementet blant annet å lovfeste krav om relevant master for ansatte i den
kommunale barnevernstjenesten som skal utføre nærmere bestemte oppgaver, herunder
gjennomføring av undersøkelser. I høringsnotatet er det foreslått at kravet også skal
omfatte sakkyndige som barnevernstjenesten har engasjert etter barnevernloven § 4 -3.
Departementet viser til at sakkyndige som benyttes av barneverntjenesten i forbindelse
med en undersøkelse minimum bør ha utdanning på tilsvarende nivå som
barneverntjenestens egne ansatte. Utover minimumskravet er det i høringsnotatet
presisert at det er kommunens ansvar å vurdere hvilken kompetanse den sakkyndige må
ha for utrede saken.
Etter departements syn kan tiltak foreslått i dette notatet samt tiltak i høringsnotatet om
kompetanse i barnevernet samlet være tiltak som bidrar ytterligere til kvalitet på og tillit til
det sakkyndige arbeidet. I tillegg vil departementet, etter anbefalinger fra Bufdir
senhøsten 2020, vurdere om utdanningsprogram for barnefaglige sakkyndige og register
over barnefaglige sakkyndige bør videreutvikles og forbedres. Videre pågår det en
revisjon av Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barneverntje nesten,
fylkesnemnda og domstolen (utgitt 2009). På bakgrunn av dette legger departementet
ikke opp til å foreta en nærmere utredning av kompetansekrav til sakkyndige i
barnevernssaker.
Barnevoldsutvalget tok til orde for at det stimuleres til forskning på barnesakkyndig
arbeid. Departementet viser til at Høgskulen på Vestlandet har mottatt midler fra
Forskningsrådet for å undersøke innholdet i sakkyndige rapporter i barneverns saker og
hvordan barnevernet og rettssystemet bruker disse.

13

Særdomstoler på nye områder? (NOU 2017:8)
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5 Forskriftshjemmel om krav til sakkyndiges mandater og
rapporter
5.1 Gjeldende rett
En viktig ramme for sakkyndig arbeid i barnevernssaker er mandatet som gis av
oppdragsgiver. Mandatet til den sakkyndige legger blant annet premisser for den
sakkyndiges arbeidsprosess, vurderinger og råd. I tillegg gjør mandatet leserne av en
sakkyndig rapport i stand til å vurdere den sakkyndiges arbeid.
Det er ikke gitt egne bestemmelser i barnevernloven eller forskrift til denne om hvordan
mandatet til sakkyndige i barnevernssaker skal utformes. Departementet har gitt veiledende
retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernssaker, som blant annet inneholder veiledning
om mandatet til den sakkyndige og en veiledende mal for oppbygging av den sakkyndige
rapporten.14 15
Tvisteloven kapittel 25 om sakkyndigbevis som gjelder for domstolene i sivile tvister, gjelder
også for fylkesnemnda tilsvarende så langt det passer, jf. barnevernloven § 7-17 første ledd
bokstav d).
I tvisteloven § 25-4 heter det at retten fastsetter hva den sakkyndige skal utrede, og gir de
nødvendige instrukser. Retten kan pålegge partene å utarbeide forslag til mandat for de
sakkyndige. Som hovedregel vil retten innhente partenes uttalelse og forslag til mandat før
mandatet utformes og den endelige utformingen besluttes av saksforberedende dommer.
Når det gjelder utformingen av den sakkyndige rapporten, er det ikke krav i tvisteloven,
utover at det i § 25-1 fremgår at et sakkyndigbevis er en fagkyndig vurdering av de faktiske
forholdene i saken. Det er gitt nærmere veiledning i egne retningslinjer for sakkyndigarbeid i
domstolene.16
I barnevernloven er det ikke fastsatt krav til sakkyndigrapporter. I forskrift om
Barnesakkyndig kommisjon § 2 er det fastsatt at forskrift 18. desember 2008 nr. 1486 om
krav til helsepersonells attester, erklæringer o.l. gjelder så langt den passer også for
sakkyndige som ikke er helsepersonell. Det innebærer at sakkyndige rapporter i
barnevernssaker skal være utarbeidet i samsvar med forskriften. Forskriften gjelder ved
utstedelse av attest, erklæring o.l. Med dette menes enhver skriftlig bevitnelse, bekreftelse,
vurdering o.l. avgitt av helsepersonell som ledd i yrkesutøvelsen for å dokumentere
helseopplysninger, helsetilstand eller behandlingsforhold knyttet til enkeltpasienter med
formål å skulle benyttes overfor andre enn pasienten selv, jf. forskriften § 2. I merknadene til
forskriften § 2, fremgår det at det ikke legges opp til noen sondring mellom såkalte

14

Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten,
fylkesnemnda og domstolen Q-1158 B, kapittel 4 og 5.
15 Bufdir har i tillegg nr. 1 til tildelingsbrev for 2019, fått i oppdrag å revidere Veiledende retningslinjer
for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Q-1158 B
16
Retningslinjene er utarbeidet av Dommerforeningen, Riksadvokaten, Regjeringsadvokaten og
Advokatforeningen (2014), og finnes her:
https://www.advokatforeningen.no/globalassets/advokatenesfagdager/sakkyndigarbeid_hefte_1214_w
eb.pdf
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"behandlererklæringer" og såkalte "sakkyndigerklæringer". Reglene i forskriften har derfor
betydning for sakkyndiges rapporter i barnevernssaker.
Formålet med forskrift om krav til helsepersonells attester, erklæringer o.l. er at slike
dokumenter utformes på en måte som gir høy kvalitet og legitimitet, jf. § 1. Den som utsteder
attest o.l. skal være varsom, nøyaktig og objektiv, jf. § 3 jf. helsepersonelloven § 15 første
ledd første punktum. Forskriften stiller også innholdsmessige krav til attester o.l. Det er blant
annet krav om at attester o.l. skal være så utfyllende og tydelige at formålet med attesten
oppfylles. Det er også listet opp en rekke konkrete opplysninger som skal tas med, dersom
de er relevante og nødvendige for formålet, slik som bakgrunn, formål, mandat,
oppdragsgiver, relasjon til pasienten, rammene for undersøkelser, beskrivelser av
dokumentasjon og helsetilstand, funn ved undersøkelse mv., vurderinger, konklusjon eller
anbefaling mv.
Barnesakkyndig kommisjon har gitt ut et informasjonsskriv om hva som kjennetegner en god
rapport. Barnesakkyndig kommisjon har også utarbeidet en veiledende mal om oppbygging
av den sakkyndige rapporten. Både informasjonsskrivet og malen finnes på kommisjonens
hjemmesider.17

5.2 Bakgrunnen for forslaget
Flere informanter til evalueringen av BSK nevner utfordringer knyttet til utformingen av
mandater.18 Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernssaker kan være lite
kjent for barnevernet og sakkyndige.19 Foreldre kan oppleve at de ikke får tilstrekkelig
informasjon om den sakkyndiges mandat, rolle, arbeidsmetoder og om når rapporten skal
foreligge.20
Oppdragsgiver kan dessuten mangle kompetanse til å utforme et godt og klart mandat. I
tillegg kan det være slik at oppdragsgiver legger opp til mer utredning enn nødvending i en
allerede belastende situasjon for barn og foreldre, eller at oppdragsgiver vil ha en tilråding
om omsorgs- og/eller samværsløsninger.21
Også på andre felt enn barnevernet arbeides det med å heve kvaliteten på
sakkyndigarbeidet. Departementet utreder forslaget fra Særdomstolsutvalget om å utvide
ansvarsområdet til Barnesakkyndig kommisjon til også å omfatte en vurdering av
sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker, jf. Prop. 1 S (2019-2020) fra Barne- og
familiedepartementet s. 56. I Prop. 54 L (2016-2017) Endringer i straffeloven og
straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet), ble det foreslått å
innføre en forskriftshjemmel for å kunne gi overordnede og generelle bestemmelser om hva
mandatet til rettspsykiatriske undersøkelser skal inneholde. Der ble det også foreslått å
17

Barnesakkyndig kommisjon, Veiledende mal for sakkyndig rapport og Informasjonsskriv nr. 1 - Hva
kjennetegner en god rapport?
18 Evaluering av Barnesakkyndig kommisjon, Agenda Kaupang 2015.
19 Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten,
fylkesnemnda og domstolen Q-1158 B
20 Ibid.
21 Sikker i sin sak? Om barn, sakkyndighet og rettssikkerhet. Trude Haugli og Grethe Nordhelle. Lov
og rett 02/2014
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regulere enkelte minimumskrav til erklæringen. Også Straffeprosesslovutvalget foreslår i
NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov å regulere krav til mandat og rapport i lovutkast §§ 11-2
og 11-3.

5.3 Departementets vurderinger og forslag
Departementet har sett hen til Prop. 154 L (2016-2017) om endringer i straffeprosessloven,
og forslaget der om å innføre krav i forskrift til mandat for og erklæringer fra rettspsykiatriske
undersøkelser i straffesaker. Departementet mener at mange av de samme hensynene og
begrunnelsene bak det forslaget, også gjelder for mandat og sakkyndigrapporter i
barnevernssaker.
Et sentralt spørsmål er hvordan den sakkyndiges oppdrag skal formuleres. Et godt og klart
formulert mandat er en grunnleggende forutsetning for at den sakkyndige rapporten skal
oppfylle sitt formål, som er å gi oppdragsgiver et faglig perspektiv på de spørsmålene en sak
reiser. Rapporten skal deretter danne grunnlaget for at avgjørelsesorganene kan fatte en
riktig avgjørelse. Mandatet er viktig for å sikre at saken blir belyst i riktig omfang og bredde.
Mandatet har også en side til Barnesakkyndig kommisjons kvalitetssikring av rapporten.
Mandatet danner utgangspunktet for at Barnesakkyndig kommisjon kan vurdere om
rapporten besvarer det den skal.
Som nevnt er de fleste sakkyndige psykologer, men også andre faggrupper er representert.
Ikke alle sakkyndige er helsepersonell, men forskrift om krav til helsepersonells attester,
erklæringer o.l. gjelder så langt den passer for sakkyndige som ikke er helsepersonell.
Departementet mener det kan være hensiktsmessig at det utarbeides en egen forskrift om
krav til sakkyndige mandater og rapporter i barnevernssaker.
Departementet foreslår at det i barnevernloven innføres en forskriftshjemmel om at
departementet kan gi forskrift om krav til sakkyndiges mandat og rapporter. I en slik forskrift
kan det gis noen innholdsmessige minstekrav. Barnesakkyndig kommisjon har utarbeidet en
veiledende mal for utforming av sakkyndige rapporter. Departementet mener at krav til den
sakkyndige rapporten bør fremgå av forskrift.
Etter departementets syn vil forskriftsbestemmelser med krav til sakkyndiges mandat og
rapport være med på å heve kvaliteten på sakkyndighetsarbeidet da det kan styrke det
formelle rammeverket rundt sakkyndigoppdraget. Det vil også kunne bidra til
forutberegnelighet og enhetlig praksis.
Mandatet bør utformes slik at den sakkyndige rapporten blir en fagkyndig vurdering av de
faktiske forhold i saken. Siden sakkyndig arbeid fordrer stor grad av skjønn bør det overlates
til oppdragsgiver å trekke konklusjoner basert på helheten i saken. Den sakkyndiges skal
ikke levere argumenter for en bestemt beslutning eller vurdere rettslige spørsmål. Mandatet
må tilpasses den enkelte sak, og skal inneholde en presis angivelse av hva den sakkyndige
skal vurdere.
I rapporten skal den sakkyndige skille klart mellom premisser, vurderinger og konklusjon. Det
bør bestrebes at rapportene gir konsentrerte og klare framstillinger av det mandatet spør om.
8

I tillegg til å uttrykke usikkerhet og feilkilder er det viktig at rapportene er utformet på en slik
måte at det er mulig for avgjørelsesorganets aktører og private parter å forstå dem.
Departementet foreslår etter dette en forskriftshjemmel i barnevernloven om at
departementet kan gi forskrift om krav til sakkyndiges mandat og rapport i barnevernssaker,
jf. forslag til ny § 2-6.
I arbeidet med en slik ny forskrift vil departementet se hen til og avklare forholdet mot forskrift
18. desember 2008 nr. 1486 om krav til helsepersonells attester, erklæringer o.l., både hva
gjelder formål, virkeområde og materielt og prosessuelt innhold.

6 Forskriftshjemmel om krav til egenerklæring fra sakkyndige
6.1 Gjeldende rett
Departementet har utarbeidet veiledende retningslinjer om egenerklæring fra sakkyndige i
barnevernssaker.22 En egenerklæring skal blant annet gi oversikt over den sakkyndiges
tidligere oppdrag for oppdragsgiveren, om tidligere oppdrag som fagkyndig nemndsmedlem
og/eller meddommer de siste to år. Sammen med egenerklæringen skal den sakkyndige
også vedlegge CV med informasjon om blant annet grunnutdanning, spesialisering og faglig
praksis.
Egenerklæringen vil gjøre det enklere for oppdragsgivere å finne en sakkyndig med
tilstrekkelig faglig kompetanse etter sakens utredningsbehov, og dermed bidra til sakkyndige
rapporter med god kvalitet. Formålet med egenerklæringen er også å bidra til uavhengighet
til parter og andre som kan ha interesser i barnevernssaken og for å styrke åpenheten ved
det sakkyndige arbeidet.
Som ledd i kvalitetssikring av barnesakkyndige er det etablert et sentralt register over
sakkyndige i barne- og familiesaker. For å bli oppført i registeret kreves det at den
sakkyndige har gjennomført et utdanningsprogram for barnefaglig sakkyndighetsarbeid, det
vil si saker etter barnelov og barnevernlov. Det er Norsk Psykologforening som administrerer
registeret på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet. Ikke alle sakkyndige som brukes
står oppført i dette registeret, og det er ikke krav om å stå i registeret for å bli brukt som
sakkyndig i barnevernssaker. Departementet har gitt Barne- ungdoms, og familiedirektoratet i
oppdrag å vurdere alternative modeller for en videreutvikling av utdanningsprogrammet og
registeret for barnefaglige sakkyndige.23

6.2 Bakgrunnen for forslaget
Departementets retningslinjer fra 2014 er veiledende, og dermed ikke forpliktende for verken
oppdragsgivere eller oppdragstakere.

22

Veiledende retningslinjer: Bruk av egenerklæring ved engasjering og oppnevning av sakkyndige i
barnevernssaker. Fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1. juli 2014
23 Tildelingsbrev til Bufdir 2020, Oppdrag 31: Foreslå oppfølging av rapporten Evaluering av
utdanningsprogram for barnefaglige sakkyndige (Agenda Kaupang, 2017). Herunder vurdere
alternative modeller for videreutvikling av utdanningsprogrammet og registeret for barnefaglige
sakkyndige, med forslag til hvilken instans som bør forvalte utdanningen og registeret.
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I høringen til ny barnevernslov har det kommet flere uttalelser som stiller spørsmål ved
sakkyndiges bindinger til barneverntjenesten. Det er uttalelser fra blant andre KIB Norge og
Stiftelsen barnas rettigheter.

6.3 Departementets vurderinger og forslag
Dagens veiledende retningslinjer om bruk av egenerklæring for sakkyndige er ikke bindende.
Til sammenligning er det vedtatt lovendring i straffeprosessloven ny § 165 a, jf. lov 21. juni
2019 nr. 48, om at Kongen kan gi forskrift om krav til sakkyndiges egenerklæring.
Lovendringen er ikke trådt i kraft. I lovforarbeidene står det at i egenerklæringen skal den
sakkyndige kortfattet opplyse om utdannelse og klinisk erfaring, samt forhold av betydning
for habilitets- og uavhengighetsspørsmålet. Som begrunnelse vises det til at i tillegg til å gi
viktig informasjon til retten bidrar egenerklæringen til en bevisstgjøring for den sakkyndige
selv. Også åpenhet omkring tidligere samarbeid er viktig for tilliten til sakkyndigrollen og de
sakkyndiges arbeid.24
Departementet mener de samme hensyn gjør seg gjeldende i barnevernssaker. Formelle
krav til egenerklæringen bevisstgjør den sakkyndige selv, og det kan bidra til å heve tilliten til
sakkyndigrollen og den sakkyndiges arbeid i barnevernssaker.
I tillegg til å ha betydning for vurdering av habilitet og uavhengighet vil krav til
egenerklæringen kunne bidra til at oppdragsgiver får en mer inngående kjennskap til den
sakkyndiges kompetanse. Det er i flere sammenhenger blitt påpekt at registeret over
barnefaglige sakkyndige ikke inneholder tilstrekkelig informasjon om den sakkyndiges
kompetanse og at det gjør det vanskelig å velge rett sakkyndig. I en egenerklæring vil det
være opp til den enkelte å oppgi relevant kompetanse.
Departementet ser at enkelte kan oppleve det som arbeidskrevende å skulle utforme en
skriftlig egenerklæring for hver oppnevning, og at det kan føre til at noen ikke ønsker å ta
oppdrag som sakkyndige i barnevernssaker. En annen utfordring er at det ikke utføres
kontroll med om dokumentasjonen er riktig. Departementet mener likevel at ulempene er
langt mindre enn fordelene. Departementet mener derfor det bør innføres en
forskriftshjemmel i barnevernloven om at departementet kan gi forskrift om krav til
sakkyndiges egenerklæring i barnevernssaker.
Forskriften bør inneholde bestemmelser om at egenerklæringen skal opplyse om forhold av
betydning for habilitets- og uavhengighetsspørsmålet, om den sakkyndiges utdannelse og
erfaring, og om når egenerklæringen skal foreligge.
Departementet mener at krav om egenerklæring bør omfatte alle profesjoner og faggrupper
som tar på seg oppdrag som sakkyndig i barnevernssaker.

24

Prop. 154 L (2016-2017) Endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne,
samfunnsvern og sakkyndighet), s. 184
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Departementet foreslår etter dette en forskriftshjemmel i barnevernloven om at
departementet kan gi forskrift om krav til sakkyndiges egenerklæring i barnevernssaker, jf.
forslag til ny § 2-6.

7 Økonomiske og administrative konsekvenser
Departementet legger til grunn at de foreslåtte endringene som sådan ikke vil få økonomiske
eller administrative konsekvenser av betydning.
De økonomiske og administrative konsekvensene av nye forskriftsbestemmelser vil bli
vurdert i forbindelse med høringen av disse og i samråd med berørte departementer.

8 Merknader til de enkelte bestemmelser
Til ny § 2-6
Bestemmelsen er ny. Bestemmelsen gir en egen forskriftshjemmel om at departementet kan
gi bestemmelser i forskrift om krav til sakkyndiges mandater, rapporter og egenerklæringer.

9 Forslag til nye bestemmelser
Ny § 2-6. Sakkyndige
Departementet kan gi forskrift om krav til sakkyndiges mandater, rapporter og egenerklæringer.
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1. Sammendrag og tilråding
1.1 Sammendrag
Denne utredningen er avgitt på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og
overleveres rettidig. Hovedspørsmålet som er reist av BLD, og som blir besvart i oppdraget, er om det
bør gis regler om varsling fra barneverntjenesten når mindreårige lovbrytere forlater en
barneverninstitusjon og på nytt er hjemme som deltakere i lokalsamfunnet.
Selve oppdraget og vår forståelse av dette er nærmere presentert i punkt 2. I punkt 2 gis også en del
tall vedrørende omfang av lovbrudd begått av personer som var under 15 år på tidspunktene for de
lovstridige handlingene. Videre gis en presentasjon av gjeldende rett når samfunnet står overfor
personer som ikke kan møtes med straffereaksjoner pga mindreårighet, og dette til tross for at svært
alvorlige lovbrudd kan ha blitt begått. Ansvaret til politiet, helsetjenesten og barneverntjenesten i
slike situasjoner klargjøres og utdypes. Det foretas enkelte avgrensninger mot problemstillinger som
ligger utenfor oppdraget.
I punkt 3 presenteres og vurderes om varslingsregler som denne utredning har i fokus, vil kunne være
i strid med overordnede rettsnormer satt til beskyttelse av barn spesielt eller til beskyttelse mer
generelt av retten til privatliv og personvern. Her vurderes relevante bestemmelser i Grunnloven
(Grl.), Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), FNs barnekonvensjon (BK) og EUs
personvernforordning (GDPR).
I punkt 4 presenteres, i tråd med oppdraget, gjeldende rett for varslinger om lovbrytere som forlater
fengsler eller andre institusjoner innen kriminalomsorgen i forbindelse med permisjoner,
utskrivninger, rømninger mv. Disse reglene finnes i straffegjennomføringsloven. Likeledes beskrives
tilsvarende varslingsregler for personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern etter straffeloven
(strl.) § 62. Disse finnes i psykisk helsevernloven (phvl.) § 5-6c. Det finnes ikke andre parallelle
varslingsregler i psykisk helsevernloven.
I tråd med oppdraget presenteres også den rettslige situasjonen i øvrige nordiske land vedrørende
varsling om lovbrytere som forlater ulike typer institusjoner. Dette er tema i punkt 5.
I punkt 6 foretas en presentasjon og avveining av ulike hensyn som kan tilsi at det gis varslingsregler
på barnevernområdet, og aktuelle hensyn mot at slike regler ikke bør gis.
I utredningen konkluderes det med at varslingsregler på barnevernområdet ikke bør gis.
Begrunnelsen for dette er utdypet i punkt 6.
I tråd med oppdraget er det like fullt utarbeidet et utkast til varslingsregler. Dette må ses som en
subsidiær tilråding. Samtidig understrekes at innføring av en slik regel neppe vil være i tråd med
hensynet til barnets beste. Varslingsregler skal ivareta andre hensyn og bør derfor følges av parallelle
regelendringer i barnevernloven (bvl.) § 1-1 (lovens formålsbestemmelse) og bvl. § 4-1 (hensyn som
kan rettferdige tiltak fra barneverntjenesten overfor det enkelte barnet). I utredningen er det ikke
utarbeidet slike forslag til regelendringer idet det ligger utenfor utredningens mandat å foreta videre
og mer generelle vurderinger av barnevernlovens reguleringsmåter.
I punkt 7 framgår at verken utvalgets prinsipale eller subsidiære tilråding vil føre til økonomiske eller
administrative konsekvenser som krever ytterligere utredning.
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1.2 Tilråding
Vi tilrår at BLD ikke går videre med spørsmålet om å innføre regler om varsling fra
barneverntjenesten når mindreårige gjerningspersoner forlater en barneverninstitusjon og på nytt er
hjemme som deltakere i lokalsamfunnet. Begrunnelsen framgår av punkt 6.2.
Om BLD finner å gå videre med dette spørsmålet, er det, i tråd med oppdraget, utarbeidet utkast til
ny bvl. § 4-28a og § 4-28b som inneholder et fullstendig informasjons- og varslingsregelverk, i en viss
utstrekning basert på bestemmelsene i phvl. § 5-6c. Bestemmelsen med tilhørende utkast til
«spesielle merknader» er presentert i punkt 6.3.

2. Oppdrag, mandat og forståelse av mandat
2.1 Oppdrag
Framstillingen har utgangspunkt i oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) med
følgende problembeskrivelse:
«Kriminalomsorgen kan etter nærmere vurdering varsle fornærmede eller dennes etterlatte
om beslutninger om at en domfelt får tillatelse til å være utenfor fengsel, enten midlertidig
eller ved løslatelse. I 2014 ble tilsvarende varslingsregel innført i psykisk helsevernloven.
Bestemmelsen knytter seg til de tilfeller der gjerningspersonen dømmes til tvungent psykisk
helsevern. Formålet bak bestemmelsene om varsling er at fornærmede eller dennes
etterlatte skal være forberedt på at de kan treffe på gjerningspersonen. Barn under 15 år
som begår straffbare handlinger kan ikke straffes. Politiet har imidlertid plikt til å etterforske
saker mot barn mellom 12 og 15 år, og adgang til å etterforske saker mot barn under 12 år.
Påtalemyndigheten kan overføre saker om barn under 15 år til barneverntjenesten.
Barneverntjenesten avgjør om barneverntiltak, for eksempel plassering i
barneverninstitusjon, skal iverksettes. På bakgrunn av at barn under 15 år ikke kan straffes,
gjelder ikke reglene om varsling i straffegjennomføringsloven og psykisk helsevernloven.
Det har blitt reist spørsmål om innføring av regler om varsling på barnevernområdet. Dette
reiser noen problemstillinger som ikke gjør seg gjeldende på tilsvarende måte som på
kriminalomsorgens område eller psykisk helsevernområdet. Dette handler blant annet om at
handlingene det er tale om er begått av barn under den kriminelle lavalder og at plassering
på barneverninstitusjon ikke er et alternativ til fengsel eller en strafferettslig reaksjon etter
norsk rett. Dette reiser spørsmål om hensynet til rettssikkerhet for den unge, da det ikke
foreligger dom for forholdet. Hensynet til den fornærmede og etterlatte er også viktig i slike
saker. Regler om varsling reiser også spørsmål om personvernet til barna.
Disse problemstillingene reiser spørsmål om hvordan en eventuell regel kan utformes og
hvilke vilkår som skulle være oppstilt for en slik regel på barnevernområdet.»
Tre leverandører ble invitert til å inngi tilbud i en begrenset offentlig anbudskonkurranse. To
leverandører innga tilbud. Prosjektteamet Tore Roald Riedl med forankring i advokatfellesskapet
Kindem og Co, Kari Paulsrud med forankring i advokatfellesskapet Kindem og Co og professor
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emeritus Aslak Syse med forankring ved Institutt for offentlig rett, UiO, ble innstilt og valgt som
leverandør.

2.2 Vår forståelse av oppdraget. Tidsramme. Utføring
Arbeidet med framstillingen hadde oppstart i midten av desember 2018 med leveringsfrist 1. mars
2019. Framstillingens ulike deler er ført i pennen av ulike medlemmer av prosjektteamet og blitt
kvalitetssikret av de øvrige.
Oppdraget er avgrenset til barn under 15 år som begår alvorlige straffbare handlinger, der
fornærmede eller etterlatte vil kunne føle behov for å bli varslet dersom de risikerer å påtreffe eller
bli oppsøkt av den unge gjerningspersonen ute i samfunnet. Alvorlige straffbare handlinger vil for
eksempel kunne være vold, alvorlige trusler, seksualforbrytelser eller drap. Den mest aktuelle
situasjonen her vil være at barnet har utviklet atferdsvansker i barnevernlovens forstand, og derfor
er plassert i barneverntiltak etter midlertidig vedtak i medhold av bvl. § 4-25 første ledd eller er
underlagt langtidsplassering etter bvl. § 4-24 andre ledd. Behovet for varsling vil kunne oppstå når
barnet er på permisjoner, rømmer eller når plasseringen avsluttes.
En utredning av varslingsregler som beskrevet over, må ta utgangspunkt i en analyse av de ulike
hensyn som gjør seg gjeldende innen henholdsvis kriminalomsorgen, spesialisthelsetjenesten og
barneverntjenesten. Formålet med plasseringer innenfor barnevernsystemet er ikke å beskytte
samfunnet, men hviler på hensynet til barnet og barnets behov for oppfølging, behandling og hjelp.
I barneverntjenesten benyttes ikke voldsrisikovurderinger og systematiserte vurderinger av
gjentagelsesfare, slik kriminalomsorgen og det psykiske helsevernet må utføre. Det eksisterer i dag
heller ikke institusjoner/tiltak for mindreårige og innrettet særlig for å ivareta sikkerhet.
Utredningen bør synliggjøre forskjeller og likheter mellom kriminalomsorgen,
spesialisthelsetjenesten og barneverntjenesten. Det er blant annet slik at reglene for gjennomføring
av plasseringen i den såkalte rettighetsforskriften (forskrift 15. november 2011 nr. 1103 om
rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon), gitt med hjemmel i bvl. § 5-9,
skiller seg fra reglene i phvl. kap. 4, 4A og 5, samt fra reglene i straffegjennomføringsloven. Herunder
vil spørsmål som muligheten for låste dører, praksis for innvilgelse og gjennomføring av permisjoner
og avslutning av plassering/opphold måtte berøres.
En del av utredningsoppdraget er også å sammenligne norske regler og systemer med
sammenlignbare land, i denne sammenhengen forstått som øvrige nordiske land, se nærmere punkt
5.
Hensynet til personvernet til det aktuelle barnet vil ha andre implikasjoner enn for voksne som begår
alvorlige lovbrudd. Risikoen for spredning av informasjon om både kontakt med barneverntjenesten
og barnets behandlingsbehov må vurderes mot fornærmede/etterlattes behov for varsling. Det reiser
også spørsmål om grunnloven, menneskerettigheter og personvernsregelverk oppstiller grenser for
mulige varslingsregler. Dette er nærmere drøftet i punkt 3.
Barn befinner seg på andre arenaer enn voksne. De vil ha treffpunkter med andre barn på skole- og
fritidsaktiviteter. De vil ha forskjellig modenhetsnivå, og det er godt dokumentert at barn i
barneverninstitusjoner har høyere forekomst av psykisk lidelse enn normalbefolkningen.
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Barn er også mer sårbare enn voksne med tanke på risikoen for velferdstap, utfrysing gjennom rykter
og/eller mobbing og ved utfall/angrep gjennom sosiale medier.
Om det innføres regler for varsling, vil det være nødvendig å vurdere nærmere hvilke vilkår som skal
gjelde for at varslingsplikten skal inntre, hvilke avgjørelser og hendelser varslingsplikten skal omfatte,
hvem som skal ha kompetanse til å avgjøre varslingsspørsmålet, hvem som skal ha plikt til å varsle og
hvem som skal varsles. Det er også et spørsmål om det skal være klagerett over beslutninger om
varsling.

2.3 Omfang av lovbrudd og atferdsplasseringer
2.3.1 Lovbrudd blant barn og unge
Mange mindreårige begår lovbrudd. Det er imidlertid vanskelig å gi en fullstendig oversikt over
omfanget av alvorlige lovbrudd begått av barn under 15 år der en varslingsregel eventuelt kan være
aktuell.
I Justis- og beredskapsdepartementets Handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013–2016) er
tiltak nummer 18:
«For å styrke det kriminalitetsforebyggende arbeidet overfor målgruppen barn og unge i
politiet, skal det utarbeides en årlig strategisk analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i
Norge.»
Politidirektoratets rapport Kriminalitet blant barn og unge i Norge 2012–2016, utgitt 13. februar
2017, inneholder en oversikt over kriminalitet begått av barn og unge mellom 10 og 22 år i nevnte
tidsperiode kategorisert etter type lovbrudd.
Antallet anmeldte lovbrudd begått av barn og unge med 20 % fra 2012 til 2016. I faktiske tall har
reduksjonen skjedd fra 56 700 til 45 300 anmeldte lovbrudd. Samtidig har antallet lovbrudd begått av
aldersgruppen 10–14 år holdt seg relativt stabil.
Vinningskriminalitet utgjør den største gruppe lovbrudd med 866 anmeldte forhold utført av barn i
aldersgruppen 10-14 år. 381 personer ble anmeldt for vold, hvorav 251 anmeldelser for
legemsfornærmelse/kroppskrenkelse, 102 anmeldelser for trusler eller grove trusler og 28 trusler
med kniv eller annet farlig redskap. Det var ingen registrerte anmeldelser for
legemsbeskadigelse/kroppsskade.
Totalt for aldersgruppen 10 til 22 år var tilsvarende tall 2933 legemsfornærmelser/kroppskrenkelser,
1019 trusler eller grove trusler og 631 legemsbeskadigelser/kroppsskader.
Mange barn og unge er såkalte «gjengangere» med fire eller flere registrerte anmeldelser. Hele 1120
barn og unge var registrert med over 20 anmeldte forhold, men ingen av disse var da i aldersgruppen
10–14 år.
Det er riktignok beskrevet en utvikling med stadig yngre deltakere i gjenger som begår serier med
lovbrudd, som også omfatter personer under 15 år. Lovbruddene som begås er hver for seg ikke
nødvendigvis av alvorlig karakter, men summen av lovbruddene utført av gjengangere kan i og for
seg være så omfattende at det skaper et kollektivt ønske om varsling i et lokalsamfunn dersom en
gjenganger returnerer til sitt lokalmiljø. Varslingsreglene i kriminalomsorgen og det psykiske

Riedl/Paulsrud/Syse: Utredning til BLD – 1. mars 2019 – s. 8

helsevernet gjelder ikke i slike situasjoner, og kollektiv varsling vurderes også som uaktuelt på
barnevernfeltet.
I Oslo har man etablert SaLTo som er en samarbeidsmodell mellom kommunen og politiet for å
forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. Tendensen som viser flere gjengangere på
landsbasis, gjenfinnes også i rapporten Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo, som er en
sammenstilling av data fra 2017. Her framgår at kun 3 prosent av barn og unge i aldersgruppen 10–
17 år er registrert med kriminalitet. I aldersgruppen 15–17 år var 5 prosent registrert med
kriminalitet. I aldersgruppen 10–17 år har det vært en økning i antall anmeldelser for vold i perioden
2014–2017, og det har oppstått et nytt fenomen med masseslagsmål med mange involverte som
gjerne filmes og publiseres på nettet. Det var en stigning i antall anmeldelser for ran og utpressing fra
2016 til 2017. Rapporten for 2018 er ikke publisert i skrivende stund, men Oslo politidistrikts
generelle kriminalitetsstatistikk oppgir at 197 personer under 18 år var gjengangere i 2018 mot 151 i
2017.
Det er vanskelig å ha sikker oversikt over omfanget av seksuelle overgrep begått av mindreårige.
Basert på en sammenstilling av internasjonale studier estimeres om lag 30 prosent av alle seksuelle
overgrep å være utført av mindreårige1. Tallet er høyere enn den offisielle kriminalitetsstatistikken,
men det antas at dette har sammenheng med at få seksuelle overgrep begått av unge meldes til
politiet. Det er ikke mulig å bryte ned estimatene til typer av overgrep. I KRIPOS rapport Mindreårige
anmeldt for voldtekt i 2016, er det oppgitt at 225 mindreårige var anmeldt for voldtekt i 2016. Av
disse var 69 personer, eller 31 prosent, under strafferettslig lavalder på 15 år.
I KRIPOS Nasjonal drapsoversikt, Drap i Norge 2009-2018 er det under punkt 1.2 opplyst at
gjerningspersonen var under 18 år i ni drapssaker i perioden 2009-2018. Statistikken viser at:
Syv av gjerningspersonene er gutter, to er jenter.
To av gjerningspersonene er under 15 år.
Én av gjerningspersonene er født i et annet land enn Norge.
Seks av gjerningspersonene hadde en kjent relasjon til offeret.
I syv av sakene var drapsvåpenet kniv.
Fem av drapene skjedde på et offentlig sted.
De siste fire årene er det alminnelig kjent gjennom bred omtale i media at det er begått flere drap av
svært unge gjerningspersoner. I 2014 begikk en 15 år gammel jente drap på en ansatt i en
barneverninstitusjon i Asker. I 2015 drepte en 14 år gammel gutt en jevnaldrende person i Søgne. I
2016 begikk en 15 år gammel gutt drap på to personer på åpen gate i Kristiansand. I 2017 drepte en
15 år gammel jente én person og påførte en annen alvorlig skade med kniv på Sørlandssenteret i
Kristiansand. I 2018 ble ingen drap begått av mindreårig gjerningsperson.
Det er kun den 14 år gamle gutten som var under den strafferettslige lavalder på
gjerningstidspunktet, mens de øvrige tre som ikke var mindreårige, ble vurdert som tilregnelige og
ble domfelt for handlingene.

1

NKVTS, Unge som begår seksuelle overgrep, Anja Emilie Kruse, 2011 og NKVTS, Også disse barnas beste,
Ingvild Thallaug Øverlig m.fl., Notat nr. 1/2018.
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2.3.2 Barn og unge i barneverninstitusjon
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets rapporteringssystem BIRK gir oversikt over antallet barn og
unge plassert i barneverninstitusjon.

Tabell 1: Antall barn under 14 år og mellom 14–15 år i institusjon i løpet av 2016 og 2017
Bufetat

Oslo kommune

< 14 år

14–15 år

< 14 år

14–15 år

2016

2

24

0

1

2017

5

14

2

0

Tabell 2: Antall barn under 14 år og mellom 14–15 år i institusjon per 31.12.2016, 31.12.2017 og per
04.12.2018
Bufetat

Oslo kommune

< 15 år

14–15 år

31.12.2016

7

0

31.12.2017

6

2

04.12.2018

5

0

Tallene gir en indikasjon på at det til enhver tid er plassert mellom 5 og 10 barn med alder under 15
år i barneverninstitusjon i medhold av bvl. §§ 4-24 og 4-26. Det er imidlertid ikke mulig å fastslå om
noen av disse har begått alvorlige lovbrudd ut fra dette tallmaterialet.

2.4 Avgrensninger
I mandatet er oppdraget begrenset til å gjelde situasjoner der barn som begår alvorlig kriminalitet er
under 15 år idet det aktuelle, alvorlige lovbruddet blir begått.
Utredningen avgrenses til de situasjonene hvor lovbryter har vært borte fra sitt lokalmiljø, der
fornærmede eller etterlatte risikerer å påtreffe det aktuelle barnet, som returnerer dit etter opphold
i barneverntiltak. Det er ikke aktuelt å vurdere varslingsregler for ulike situasjoner der barnet mottar
hjelp mens det fortsatt bor hjemme.
Behovet for en varslingsregel kan imidlertid også oppstå for barn over 15 år. Den kriminelle
handlingen kan være utført før barnet fylte 15 år, mens barnet fyller 15 år mens vedkommende er
plassert i barneverntiltak og eventuell varsling aktualiseres.

Riedl/Paulsrud/Syse: Utredning til BLD – 1. mars 2019 – s. 10

Barnet kan også være over 15 år på gjerningstidspunktet og bli plassert i barneverntiltak, mens
straffesaken er under etterforskning eller straffedommen ikke er rettskraftig avgjort.
I framstillingen skilles det ikke mellom disse situasjonene. De samme hensyn vil gjøre seg gjeldende
uavhengig av om barnet er over eller under 15 år idet behovet for varsling skulle oppstå.
Utredningen avgrenses derimot mot varslingsregler for personer som var fylt 15 år da aktuelle
lovbrudd ble begått, og deretter enten er plassert i institusjoner under kriminalomsorgen eller
underlagt tvungent psykisk helsevern etter straffelovens bestemmelser. Rettsstillingen her er
beskrevet i punkt 4. Vi gir der en framstilling av disse reglene, men foretar ikke en nærmere
vurdering av disse.

2.5 Gjeldende rett når mindreårige begår alvorlige lovbrudd
2.5.1 Politiets ansvar
Politiets samfunnsoppdrag framgår av lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 1 andre
ledd:
«Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i
samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og
alminnelige velferd for øvrig».
Politiets målsetning er nærmere presisert i Ot.prp. nr. 22 (1994–1995) Om lov om politiet
(politiloven), punkt 1.2.1:
«Selve kjernen i rettssikkerhetsbegrepet er vernet om den personlige sikkerhet, d.v.s. vernet
mot anslag mot liv, helse og eiendom. Politiet er – med sin myndighet og aksjonspotensiale –
det organ som er best skikket til å gi beskyttelse mot slike krenkelser.
Politirolleutvalget påpeker at staten også representerer samfunnsinteressene eller
allmennhetens interesser. Det er staten som i første rekke må beskytte disse interessene.
Eksempler på slike interesser er nasjonens sikkerhet og natur- og miljøvern. Trusselen om
forfølgning og straff er et sentralt virkemiddel i samfunnets vern også om disse interessene.
Likeså politiets rolle i rednings- og katastrofeberedskapen. …
Politiet må således i dag langt på vei dekke borgernes behov for et alminnelig service- og
hjelpeapparat. Politiet har i mange tilfeller gode forutsetninger for dette og
samfunnsøkonomisk er det mye som taler for at en slik funksjon ligger hos politiet. Etaten må
jo i alle fall ha en høy beredskap for å beskytte samfunnet mot kriminalitet og
ordenskrenkelser.
Departementet mener at de tre nevnte behovene som samfunnet har for polititjenester, bør
avspeile seg i målangivelsen i politiloven.
Vernet om borgernes sikkerhet og velferd fremstår som det overordnede mål for
politivirksomheten. Dette gjelder enten politiet griper inn mot lovbrudd, fredskrenkelser eller
samfunnsforstyrrelser av annen art eller ved at enkeltpersoner ytes hjelp. I angivelsen av
politiets overordnede mål har departementet lagt vekt på å fremheve politiets tjenende
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rolle. Myndighetsrollen er intet mål i seg selv, men bare et redskap for å trygge sikkerheten
og velferden i samfunnet.»
Samfunnsvernet er dermed en overordnet målsetning for politiets virksomhet. Politiloven § 2 angir
hvilke oppgaver politiet skal løse for å nå målsetningen:
«1. beskytte person, eiendom og fellesgoder og verne om all lovlig virksomhet, opprettholde
den offentlige orden og sikkerhet og enten alene eller sammen med andre myndigheter
verne mot alt som truer den alminnelige tryggheten i samfunnet.
2. forebygge kriminalitet og andre krenkelser av den offentlige orden og sikkerhet.
3. avdekke og stanse kriminell virksomhet og forfølge straffbare forhold i samsvar med regler
gitt i eller i medhold av lov.
4. yte borgerne hjelp og tjenester i faresituasjoner, i lovbestemte tilfeller og ellers når
forholdene tilsier at bistand er påkrevet og naturlig.
5. på anmodning yte andre offentlige myndigheter vern og bistand under deres
tjenesteutøvelse når dette følger av lov eller sedvane.
6. samarbeide med andre myndigheter og organisasjoner tillagt oppgaver som berører
politiets virkefelt så langt regler gitt i eller i medhold av lov ikke er til hinder for dette.
7. utføre andre oppgaver som er fastsatt i lov eller som følger av sedvane, herunder oppgaver
som i lov er lagt til den alminnelige namsmannen.»
Når mindreårige begår alvorlige straffbare handlinger, vil alder være avgjørende for om
vedkommende kan straffes. Det følger av strl. § 20 første ledd at et av vilkårene for straff er at
gjerningspersonen er tilregnelig. I bokstav a framgår den strafferettslige lavalder. Er
gjerningspersonen under 15 år, er vedkommende utilregnelig i strafferettslig forstand. Han eller hun
kan da ikke tillegges straffansvar. Når forholdet ikke er straffbart, faller det dermed utenfor politiets
oppgave i politiloven § 2 nr. 3 om å «forfølge» forholdet.
Politiet har etterforskningsplikt når det er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart
forhold etter straffeprosessloven § 224 første ledd. Selv om gjerningspersoner under 15 år ikke kan
ilegges straffansvar for kriminelle handlinger, gjelder politiets etterforskningsplikt like fullt, jf. § 224
andre ledd. Politiet kan også etterforske en sak når gjerningspersonen er under 12 år.
Begrunnelsen for at politiet er gitt dette mandatet har dels sammenheng med at barneverntjenesten
skal få et bedre grunnlag for å vurdere tiltak. Fra Ot.prp. nr. 106 (2001–2002) Om lov om endringer i
straffeprosessloven og politiloven m.m. (lovtiltak mot barne- og ungdomskriminalitet), punkt 3.1.4
hitsettes:
«Barnevernet har ingen egen etterforskningskompetanse og er ofte avhengig av den
informasjonen som politiet kan skaffe. På den måten vil en etterforskningsplikt for politiet i
saker hvor lovbryteren er under den kriminelle lavalder, legge forholdene bedre til rette for
at barneverntjenesten kan vurdere om vilkårene for å sette i verk tiltak er oppfylt.
Departementet legger stor vekt på dette hensynet.
På dette området er det viktig å sikre en god sammenheng mellom de ulike regelsettene og å
tette huller i regelverket. Det er uheldig om tiltak som er til beste for barnet og for
samfunnet, ikke blir satt i gang fordi etterforskningsorganet – politiet – ikke kan iverksette
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tiltak mot barnet, mens barnevernet – som har kompetanse til å sette i verk slike tiltak –
likevel ikke kan gjøre det fordi det ikke i tilstrekkelig grad kan dokumentere de faktiske
forhold. En etterforskningsplikt kan være den nødvendige bro mellom de to etatenes
ansvarsområder. »
Politi og påtalemyndighet har i liten grad anledning til å følge opp gjerningspersoner under 15 år.
Barn under 15 år kan ikke pågripes og varetektsfengsles. Politiet kan i medhold av politiloven
innbringe barn under 15 år til politistasjon eller lensmannskontor etter politiloven § 8, men kan ikke
holde barnet der mer enn fire timer. Barn under 15 år kan også innbringes dersom politiet påtreffer
vedkommende beruset i offentlighet. Politiloven § 13 gir videre hjemmel for politiet å ta med seg
personer som antas å være under 15 år, og som oppholder seg ute etter klokken 22.00, hjem til
barnets bopel.
Bestemmelsen åpner for å gjennomføre bekymringssamtale med barnet og foresatte med henblikk
på å forebygge lovbrudd. Det er videre hjemmel i straffeprosessloven § 222 bokstav c for å pålegge
barn under 15 år oppholdsforbud et bestemt sted, maksimalt for seks måneder av gangen.
Politi og påtalemyndighets begrensede mandat for oppfølging av barn under 15 år som begår
alvorlige lovbrudd, er koblet til en varslingsplikt til barneverntjenesten etter straffeprosessloven §
232 bokstav a. Varslingsplikten gjelder ikke når saken «er av bagatellmessig art». Unntaket kommer
ikke til anvendelse der barn under 15 år begår alvorlige lovbrudd.
Lovgivningen plasserer dermed ansvaret for å følge opp den unge lovbryteren med eventuelle tiltak
hos barneverntjenesten.
2.5.2 Barneverntjenestens ansvar
2.5.2.1 Barneverntjenestens samfunnsoppdrag
Barneverntjenestens samfunnsoppdrag framgår av bvl. § 1-1, sist endret ved lov 20. april 2018 nr. 5:
«Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og
utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn og
unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge
oppvekstvilkår.»
Målsetningen i barnevernloven er beskyttelse av barn, både individuelt og på gruppenivå. Virksomhet
og tiltak som skal ivareta samfunnsvernet, ligger derved utenfor barneverntjenestens mandat.
Bvl. kap. 4 regulerer barneverntjenestens muligheter for å kartlegge barns situasjon på individnivå og
til å iverksette tiltak for å hjelpe barnet. Barnet kan tilbys hjelp i hjemmet etter bvl. § 4-4, enten
basert på samtykke eller etter pålegg i vedtak fra fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
(fylkesnemnda). Barnet kan også tilbys hjelp gjennom plassering utenfor hjemmet, enten basert på
samtykke eller etter vedtak om plassering av fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.
En varslingsregel vil kunne aktualiseres når et institusjonsplassert barn enten rømmer, er på
permisjon i hjemmet eller blir tilbakeført til hjemmet etter endt plassering. En varslingsregel kan
videre være aktuell når et hastevedtak oppheves og barnet skal returnere hjem eller er på
permisjoner under et lengre behandlingsforløp og når et lengre behandlingsforløp avsluttes. Ved
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permisjoner der vedkommende blir tett fulgt opp av personell fra barneverntjenesten vil slik varsling
være et mindre aktuelt tiltak. Dette er situasjoner som omtales nærmere i punkt 6.
Begrunnelsen for plassering utenfor hjemmet uten samtykke kan være barnets omsorgssituasjon, jf.
bvl. § 4-12, eller barnets atferd, jf. bvl. § 4-24.
Barn som begår alvorlige lovbrudd kan leve under alvorlig omsorgssvikt og dermed være i en
situasjon som omfattes av inngrepshjemmelen i bvl. § 4-12. Et slikt inngrep er rettet inn mot barnets
foreldre og deres omsorgsutøvelse. Er barnet plassert i plasseringsalternativene fosterhjem og
ordinær barneverninstitusjon etter bvl. § 4-14 bokstav a og b vil det i liten grad være mulighet til å
begrense barnets frihet i plasseringsperioden, utover de begrensninger som kan settes ut fra
omsorgsansvaret de voksne ved plasseringsstedet har.
Begår barn alvorlig kriminalitet, vil barnets handlinger få en sentral plass ved barneverntjenestens
faglige utfordringer og valg av tiltak overfor barnet. Formålet med bruk av tiltaket vil blant annet
være å bidra til at barnet ikke begår nye alvorlige lovbrudd.
Blir barnet plassert utenfor hjemmet, er det barnevernlovens bestemmelser om tiltak for barn med
alvorlige atferdsvansker i bvl. §§ 4-24 til 4-28 som da vil utgjøre den rettslige rammen for
barneverntjenestens arbeid med barnet.
Barnets beste er et grunnleggende prinsipp. Under utøvelsen av sitt samfunnsoppdrag må også
barnevernet forholde seg til dette. Det er videre nær sammenheng mellom prinsippet om barnets
beste og barns rett til medvirkning. FNs barnekomité har uttalt at en forsvarlig vurdering av hva som
er til barnets beste først er mulig når barnet har fått uttale seg. Barns rett til medvirkning ble styrket
gjennom lov av 20. april 2018 nr. 5 om endringer i barnevernloven mv. Endringene ble foreslått i
Prop. 169 L (2016–2017) og trådte i kraft 1. juli 2018. Medvirkningsprinsippet innebærer at barn skal
ha tilstrekkelig og tilpasset informasjon til å kunne danne seg egne synspunkter. Barnets mening skal
tillegges vekt i tråd med alder og modenhet. I «spesielle merknader» på side 141-142 i proposisjonen
presiseres.
«Retten gjelder i hele beslutningsprosessen og for alle forhold som vedrører barnet, ikke
bare når det tas rettslige eller administrative avgjørelser. Barnet vil dermed ha rett til å
medvirke eksempelvis ved valg av fosterhjem eller institusjon, ved vurdering av samvær,
utarbeidelse av tiltaksplaner, ved tvangsbruk og så videre.»
2.5.2.2 Alvorlige atferdsvansker
Den gamle barnevernloven fra 1953 var basert på et ønske om å hjelpe unge lovbrytere, og
distansere de straffepregede reaksjonene unge lovbrytere ble møtt med av de gamle vergerådene2.
Det har siden vært en gjennomgående holdning at barnevernet ikke skal ivareta samfunnsvernet. I
NOU 1985: 3 Tiltak for ungdom med atferdsvansker heter det i kapittel 4:
«Dersom saken er overført til barnevernet, er det imidlertid utelukkende barnevernlovens
bestemmelser som gjelder. Dette vil si at det ikke er lovbruddets art men en helhetlig
vurdering av den unges situasjon og behov som skal ligge til grunn for vurderingene. Her har
2

Ot.prp. nr. 44 (1991–1992) punkt 4.2.2.
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barnevernet mulighet til ulike forebyggende tiltak og vernetiltak og skal i prinsippet legge
vekt på tiltak i den unges hjem. Dersom man går til plassering utenfor hjemmet, skal nemnda
overta omsorgen og er forpliktet til økonomisk støtte, tilsyn og oppfølging.

Barnevernet kan imidlertid ikke sette i verk restriktive tiltak ut fra
allmennpreventive hensyn. Hensynet til barnet er overordnet.»
NOU 1985: 18 punkt 11.10.8 omtaler hvordan forholdet mellom barnevernet og
strafferettspleien utviklet seg fram til midten av 1980–tallet. Någjeldende barnevernlov
videreførte det klare skillet mellom barnevern og straff, og det ble i Ot.prp. nr. 44 (1991–
1992) understreket i punkt 4.22.1 at:
«Heller ikke skal det være barneverntjenestens oppgave å beskytte samfunnet mot barn med
atferdsproblemer.»
I NOU 2016: 16 Ny barnevernslov beskriver utvalget gjeldende rett for plassering av barn etter
barnevernlovens atferdsbestemmelser på denne måten i punkt 11.12.2:
«Barnevernloven § 4-24 til § 4-28 regulerer adgangen for fylkesnemnda til å treffe vedtak om
plassering i institusjon av barn med atferdsproblemer. Tiltaket innebærer ikke at omsorgen
fratas foreldrene formelt, men at den utøves av andre så lenge plasseringen varer.
Etter § 4-24 er grunnvilkåret for å iverksette tiltak overfor barn og unge at vedkommende
«har vist alvorlige atferdsvansker». Atferdsvanskene må ha kommet til uttrykk ved:
– Alvorlig eller gjentatt kriminalitet
– Vedvarende misbruk av rusmidler, eller
– På annen måte
Når det gjelder kriminalitetsalternativet, heter det i Ot.prp. nr. 44 (1991–1992):
«Med 'alvorlig kriminalitet' i første ledd menes i første rekke de tilfelle hvor det
foreligger volds- eller sedelighetsforbrytelse av alvorlig karakter. Ved 'gjentatt'
kriminalitet er blant annet tenkt på de tilfelle hvor vedkommende har gjort seg
skyldig i serier av tyverier eller hærverk.»
Det er i forarbeidene lagt til grunn at det er en klar forutsetning at det ikke er barnevernets
oppgave å verne samfunnet mot unge lovbrytere. Bruken av atferdstiltak skal være motivert
ut fra barnas behov for hjelp. I rettspraksis er det imidlertid lagt til grunn at tiltak etter
kriminalitetsalternativet er å anse som straff etter EMK, se nærmere nedenfor under punkt
11.12.5. Dette innebærer at beviskravet i strafferetten må legges til grunn for vilkåret om
alvorlig eller gjentatt kriminalitet og at forbudet mot dobbeltstraff etter EMK tilleggsprotokoll
nr. 4 artikkel 7 kommer til anvendelse.
Kriminalitetsvilkåret er forstått slik at alle straffbarhetsvilkårene må være oppfylt for at tiltak
kan iverksettes etter bestemmelsen, unntatt vilkåret om strafferettslig lavalder, se Rt-20031827 avsnitt 74 med videre henvisninger.
Når det gjelder rusmisbruksalternativet heter det i Ot.prp. nr. 44 (1991–1992):
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«Ordene 'vedvarende misbruk av rusmidler' er brukt for å understreke at ikke enhver
bruk av rusmidler er relevant i denne forbindelse. Departementet forutsetter her et
omfattende misbruk både i omfang og tid.»
Om på annen måte-alternativet heter det:
«Alternativet 'på annen måte' vil omfatte prostituerte og de såkalte gatebarn.»
I forarbeidene heter det også at annen måte-alternativet omfatter «annen form for utpreget
normløs atferd». Alternativet fanger opp de mer sammensatte problemer, som også vil
kunne ha i seg elementer av kriminalitet og rusmisbruk uten at lovens kriterier på disse
punktene isolert sett er oppfylt.
For alternativene rusmisbruk og «på annen måte» er beviskravet alminnelig
sannsynlighetsovervekt.
I tillegg til at vilkårene i § 4-24 første ledd må være oppfylt, følger det av § 4-25 at tiltak ikke
kan iverksettes uten at hjelpetiltak er vurdert som alternativ. Vedtak etter § 4-24 må også
vurderes å være til barnets beste.
Det er også et vilkår etter § 4-24 at institusjonen faglig og materielt er i stand til å tilby barnet
tilfredsstillende hjelp sett i forhold til formålet med plasseringen. Bestemmelsen innebærer
at nemnda må foreta en konkret vurdering av tiltaket opp mot barnets behov for hjelp.
Vilkåret innebærer at det ved nemndas behandling av saken må være klarlagt hvilket
institusjonstilbud som foreligger og at det ikke er adgang til å foreta flytting til en annen
institusjon etter nemndas vedtak, med mindre noe annet er uttrykkelig fastsatt i vedtaket.
Barnet er alltid part i såkalte atferdssaker. Samtidig vil også foreldre med del i
foreldreansvaret være parter, se NOU side 270 og Ot.prp. nr. 64 (1991–1992) side 63.
Etter § 4-24 første ledd er det adgang til å tvangsplassere et barn for observasjon,
undersøkelse og korttidsbehandling. Forarbeidene forutsetter at plassering etter første ledd
benyttes til planlegging med sikte på å finne et egnet opplegg for fortsatt behandling i og
utenfor institusjon. Vedtak om plassering fattes for inntil fire uker. Det er adgang til å
forlenge plasseringen med ytterligere fire uker.
Fylkesnemnda har ikke adgang til å treffe vedtak om fire pluss fire uker ved første gangs
behandling av saken. Idet det i praksis er vanskelig å rekke å få saken behandlet på nytt av
nemnda i løpet av fire ukers perioden, treffes det sjelden vedtak om forlengelse av vedtak
etter § 4-24 første ledd.
§ 4-24 andre ledd regulerer plassering i institusjon for mer langvarig behandling. Loven
krever at det må være «trolig» at det foreligger behov for mer langvarig behandling. Vedtak
kan treffes for inntil 12 måneder. I «særlige tilfelle» kan plasseringen forlenges med opptil
tolv nye måneder. Vurderingstemaet er om den unge fortsatt har et behandlingsbehov.
Det er i forarbeidene til loven lagt opp til at plassering etter § 4-24 også skal kunne skje i
andre institusjoner enn barnevernsinstitusjoner, for eksempel er det vist til barne- og
ungdomspsykiatrien som et verdifullt behandlingstilbud.»
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Barnevernlovutvalget synes videre å ha et ønske om å beholde en rettstilstand hvor samfunnshensyn
ikke skal være styrende for skjønnsutøvelsen når det skal vurderes tiltak etter barnevernloven.
Utvalget foreslår at atferdsbegrepet fjernes fra ny barnevernlov og at inngangsvilkåret for plassering i
behandlingstiltak i ny lov blir at det er «nødvendig fordi barnet utsetter sin helse eller utvikling for
alvorlig fare». Utvalget begrunner dette slik i punkt 11.12.4:
«Utvalget har kommet til at vilkåret for å treffe vedtak om opphold i institusjon bør
formuleres slik at vedtak kan treffes der dette er «nødvendig fordi barnet utsetter sin helse
eller utvikling for alvorlig fare». Det sentrale vurderingstemaet er om barnet foretar
handlinger som kan føre til skade for barnet. Slik skade kan omfatte både psykisk og fysisk
skade. Alternativet vil omfatte for eksempel tilfeller av selvskading, bruk av rusmidler og
annen oppførsel som kan føre til negativ utvikling og problemer for barnet i ettertid.
Utvalget har vurdert om det også må inntas i lovteksten at tiltaket kan anvendes for tilfeller
der et barn utsetter andres helse og utvikling for alvorlig fare, men har kommet til at det ikke
er nødvendig. Det sentrale er, slik utvalget ser det, om barnets handlinger kan være skadelige
for barnet selv. Når et barn utsetter andres helse eller utvikling for alvorlig fare, vil barnet i
de fleste tilfeller også utsette sin egen helse eller utvikling for fare. For eksempel vil et barn
kunne få skadet sin egen psykiske helse eller utvikling dersom det utsetter andre for alvorlig
fysisk eller psykisk vold. Utvalget legger til grunn at det å iverksette tiltak overfor barnet
grunnet i at barnet utsetter andre for skade eller fare, ville medføre at tiltaket får preg av å
være en straffereaksjon overfor barnet. Utvalget mener det ikke hører hjemme i en
barnevernslov.
Som nevnt ser utvalget det slik at tiltak etter § 20 ikke bør benyttes dersom det er grunnlag
for andre tiltak på grunn av mangler ved barnets omsorgssituasjon. Utvalget understreker at
tiltaket derfor må anvendes med stor varsomhet, særlig når det gjelder yngre ungdommer.
Utvalget legger til grunn at det sjeldent vil være tale om å vedta tvangstiltak overfor ungdom
under 15 år. Utvalget mener at tvangsvedtak overfor barn under 12 år etter § 20, vil være et
uforholdsmessig og uhensiktsmessig tiltak.»
Om dette blir resultatet i det lovforslaget som vil komme fra BLD, er uavklart på nåværende
tidspunkt. Regjeringens ambisjon i Granavolden-erklæringen om etablering av barneverninstitusjoner
som skal beskytte samfunnet mot unge lovbrytere, skaper usikkerhet ved om og på hvilken måte
utvalgets forslag vil bli fulgt opp.
Barnevernlovutvalgets henvisning til sektorovergripende plasseringer, det vil si plassering av barn og
unge i institusjon i det psykiske helsevernet med hjemmel i barnevernloven, omtales i et felles
Rundskriv IS-11/2015 Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester til barnets
beste, fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet og Helse- og omsorgsdirektoratet. I praksis er
denne muligheten i liten grad benyttet, men det er gjennomført et forsøk med etablering av et slikt
tilbud i Levanger i prosjektet Akutten i Nord-Trøndelag. Prosjektet ble evaluert av NTNU og i Rapport
8/2017, Evaluering av «Akutten i Nord-Trøndelag». I NOU 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt (Flatøutvalget), ble det foreslått etablering av felles institusjoner som kan levere både barneverntjenester
og psykisk helsehjelp til beboerne. Forslaget er ikke fulgt opp, men i Rapporten Oppsummering av
anbefalinger fra arbeidet med helsehjelp til barn i barnevernet, fra Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet og Helsedirektoratet fra 2016, er det anbefalt styrking av barneverninstitusjoner

Riedl/Paulsrud/Syse: Utredning til BLD – 1. mars 2019 – s. 17

og samarbeid om barn med behov for døgnopphold i psykisk helsevern for barn og unge, blant annet
gjennom økt bruk av sektorovergripende plasseringer. Det etableres nå to barneverninstitusjoner
hvor det skal prøves ut en ny modell der barna skal få helsetjenester fra det psykiske helsevernet i
form av hjemmesykehus. I tildelingsbrevet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for 2017
følger:
«I samarbeid med regionale helseforetak og helsedirektoratet samarbeide om å utarbeide felles
beskrivelse av målgruppe, innhold og organisering for omsorgs- og behandlingsinstitusjoner
for barn med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet og samtidig stort behov for psykisk
helsehjelp. Institusjonene skal reguleres i barnevernloven, hvor psykisk helsevern forpliktes til
å yte helsehjelp i det omfang og på den måten som er nødvendig for det enkelte barn.
Personell fra psykisk helsevern skal være ansatt i helseforetakene. Erfaringene fra
hjemmesykehus for barn i andre deler av helsetjenesten skal legges til grunn for tilbudet. Det
skal utpekes en omsorgs- og behandlingsinstitusjon i to regioner med sikte på oppstart av disse
høst 2018, og med oppstart i alle regioner i 2020. Direktoratene i samarbeid med RHF-ene får
ansvar for å iverksette en evaluering av de to første institusjonene, slik at nødvendige
erfaringer høstes før oppstart i alle regioner.»
Sistnevnte institusjoner er så vidt vites ikke tiltenkt unge med alvorlige atferdsvansker som vurderes
som farlige for andre. Det er dessuten ikke lovbrudd, men barnets behandlingsbehov, som avgjør
hvorvidt det psykiske helsevernet involveres. Se nærmere om helsetjenestens ansvar under punkt
2.5.3. For unge med alvorlige atferdsvansker som har begått alvorlige lovbrudd, har det psykiske
helsevernet bedre verktøy for å vurdere voldsrisiko enn barneverntjenesten, men det eksisterer
ingen oversikt over hvor hyppig et slikt samarbeid eventuelt benyttes.
2.5.2.3 Rettigheter under opphold i barneverninstitusjon
Bvl. § 5-9 fjerde ledd inneholder forskriftshjemmel for nærmere regulering av barns rettigheter
under opphold i barneverntiltak. Fullmakten er benyttet i rettighetsforskriften. Reglenes formål angis
i § 1:
«Formålet med denne forskriften er å sikre at institusjonen gir beboerne forsvarlig omsorg og
behandling. Institusjonens ansvar for å gi forsvarlig omsorg innebærer blant annet å gi
beboerne vern og beskyttelse, tydelige rammer for å sikre trygghet og god utvikling,
oppfølging av skole- og opplæringstilbud og fritidsaktiviteter, stabil og god voksenkontakt,
opplevelse av mestring og å bli sett og hørt, samt å lære beboerne respekt og toleranse. Hva
som er å anse som forsvarlig omsorg vil blant annet avhenge av beboerens alder og
modenhet og formålet med plasseringen.
Formålet er videre å sikre at beboerne blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den
enkeltes integritet, og at rettssikkerheten til beboerne blir ivaretatt.
Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører
beboeren.»
Barnevernlovens fokus på barnets egne interesser og personlige frihet løftes på denne måten fram
som ramme for oppholdet i institusjonen. Dette understrekes ytterligere i rettighetsforskriften § 3
ved et eget forbud mot innskrenkninger i beboernes frihet:
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«Husordensregler, rutiner eller lignende kan ikke innskrenke beboernes rettigheter etter
denne forskriften og må ikke anvendes på en måte som vil være urimelig overfor beboeren i
det enkelte tilfellet.
Det er ikke adgang til å nekte beboeren besøk av og annen kontakt med advokat,
barneverntjeneste, tilsynsmyndighet, helsepersonell som er beboerens behandler, prest,
annen sjelesørger eller lignende».
Forskriften inneholder imidlertid også ulike hjemler for å innføre begrensninger i beboernes frihet.
Generelt vil barnets frihet kunne begrenses gjennom tiltak som iverksettes under utøvelse av
institusjonens omsorgsansvar og hensynet til trygghet og trivsel ved institusjonen. Disse hensynene
kan ikke gi grunnlag for alvorlig inngrep i barnets personlige frihet utover de konkrete tiltakene som
det åpnes for gjennom forskriften.
Å forby et barn å forlate institusjonen over lengre tid vil for eksempel representere et for sterkt
inngrep basert på omsorgsansvaret.3 Alle begrensninger må være forholdsmessige, og det minste
inngreps prinsipp skal følges, jf. forskriften § 12.
Det klare utgangspunkt er at bruk av tvang og makt er forbudt, jf. forskriften § 13. Unntaket er
nødretts- eller nødvergesituasjoner, jf. forskriften § 14.
Det kan videre gjennomføres ransaking av beboer (§ 15) og beboers rom (§ 16) ved
«begrunnet mistanke om at beboeren besitter tyvegods, farlige gjenstander, rusmidler eller
andre skadelige medikamenter, for eksempel dopingmidler, samt utstyr til bruk av rusmidler
og andre skadelige medikamenter.»
Institusjonen kan ikke pålegge beboerne rusmiddeltesting ved mistanke om rusing, med mindre
fylkesnemnda har truffet vedtak om dette. Har ikke fylkesnemnda truffet vedtak om
rusmiddeltesting, må beboerne selv samtykke til dette, jf. forskriften § 19.
Ved rømming kan beboere som er plassert etter bvl. § 4-24, bringes tilbake til institusjonen mot sin
vilje, jf. forskriften § 20.
Forskriften kapittel 4 supplerer de generelle reglene som det er redegjort for over, med enkelte
særlige regler som bare gjelder ved plasseringer av barn etter bvl. § 4-24 eller § 4-26. Reglene gir en
noe utvidet adgang til å begrense beboernes frihet «av hensyn til behandlingsopplegget eller
formålet med plasseringen».
Formålet med plassering etter bvl. § 4-24 er langvarig behandling for alvorlige atferdsvansker. I
tillegg til å begrense, forhindre eller stanse negativ atferd, skal barnet få hjelp til å få kontroll over
utfordringene med sin atferd. Plasseringen skal bidra til positiv utvikling med mål om endring i
atferden slik at negativ atferd reduseres eller avtar helt. Formålet med plasseringen kan etter dagens
regler ikke være å verne samfunnet mot barnet.
Det kan treffes vedtak om begrensning i bevegelsesfriheten, både innenfor og utenfor institusjonen,
begrensninger i muligheten til å ta imot besøk og bruk av telefon/elektroniske
3

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets uttalelse av 20. oktober 2017, ref. 54846-3/2017.
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kommunikasjonsmidler. Slike sterkere begrensninger kan imidlertid bare besluttes for en tidsperiode
på 14 dager av gangen.
Gjennomgangen av reglene i rettighetsforskriften viser at beboerne har et tydelig vern av sin
personlige frihet, men at de like fullt åpner for relativt sterke begrensninger overfor beboerne over
kortere perioder. I prinsippet er det anledning til å treffe flere vedtak med 14 dagers virkning etter
hverandre. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har uttalt at omfattende og vedvarende
tvangsbruk kan indikere at institusjonen ikke er egnet til å ivareta barnet. Det vil imidlertid ikke
nødvendigvis være slik at tiltaket er uegnet selv om det brukes mye tvang, så lenge formålet med
plasseringen av det aktuelle barnet oppnås.4
I en upublisert tingrettsdom ble det motsatte resultatet. Dommen gjelder en gjerningsperson som
var under 15 år da et drap ble begått. Dommen ble riktignok avsagt under dissens, men premissene
reflekterer et syn på gjeldende rett som gir innblikk i hvilke utfordringer slike saker kan reise:
«Retten bemerker at A er et barn som befinner seg i krysningsfeltet mellom
kriminalomsorgen, psykisk helsevern og barneverntjenesten. Eksisterende lovverk synes
dårlig å fange opp de problemstillinger som denne type barn reiser både i forhold til egen og
samfunnets sikkerhet. Imidlertid er det rettens klare oppfatning at en barneverninstitusjon
som ikke klarer å drive innenfor de rammer eksisterende lovverk setter og som må løse sitt
oppdrag ved systematiske brudd på rettighetsforskriften ikke er faglig i stand til å gi barnet
tilfredsstillende hjelp i henhold til formålet med plasseringen. Selv om vilkåret må tolkes i lys
av hva som er barnets beste, jf. bvl. § 4-1, og retten er klar over at det ikke foreligger andre
alternative institusjoner, finner retten likevel ikke at resultatet kan bli annerledes.»
Både barneverntjenesten og fylkesmannen som tilsynsorgan var under behandlingen av saken åpne
på at det var innført mer restriktive tiltak overfor barnet enn det rettighetsforskriften åpner for.
Fylkesmannen hadde likevel godtatt praksisen. Dommen ble ikke påanket.
Det er kun hensynet til beboeren selv og dels til andre beboere på institusjonen som beskyttes
gjennom bruk av reglene i rettighetsforskriften.
Det er ikke anledning til å begrense beboernes frihet av hensyn til andre personer eller
samfunnshensyn. Reglene er i liten grad utarbeidet med tanke på at barn som er plassert kan
representere en sikkerhetsrisiko mot andre i samfunnet. I Granavolden-erklæringen punkt 4 om
justis, beredskap og innvandring, har Regjeringen som tiltak mot gjengkriminalitet, ambisjon om å:
«Vurdere å etablere institusjoner i barnevernet, inkludert bevegelsesrestriksjoner, som kan
håndheve reglene for personer under 15 år som begår alvorlig kriminalitet, og som kan
utgjøre en fare for seg selv eller andre.»
Her kan det synes som om regjeringen ønsker å etablere institusjoner med utvidet adgang til
restriksjoner sett i sammenheng med rettstilstanden det er redegjort for over. Det er like fullt dagens
regelverk som må legges til grunn i herværende utredning.

4

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets uttalelse av 19. februar 2018, ref. 56184-2/2016.
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2.5.2.4 Taushetsplikt i barneverntjenesten
Barneverntjenestens taushetsplikt er forankret i bvl. § 6-7, som henviser videre til reglene i
forvaltningsloven (fvl.) § 13 til § 13e. Taushetsplikten gjelder for alle ansatte i barneverntjenesten og
ansatte ved tiltak og institusjoner som leverer tjenester til barneverntjenesten. Rettighetsforskriften
§ 4 henviser til bvl. § 6-7. Taushetsplikten er helt sentralt for barneverntjenestens tillit i befolkningen.
Personvernet er beskyttet både i EMK art. 8 og i Grl. § 102. Taushetspliktreglene skal beskytte
enkeltpersoner mot bruk og spredning av personopplysninger om seg selv, og de nye
personvernreglene som er innført i hele EU/EØS fra 2018 har medført en styrking av personvernet.
Se nærmere om disse spørsmålene i punkt 3.
Barneverntjenestens taushetsplikt er strengere enn den ordinære forvaltningsrettslige
taushetsplikten, da «fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke,
bopel og arbeidssted» også er underlagt taushetsplikt. Ansatte i barneverntjenesten og ved
institusjoner kan dermed som utgangspunkt ikke formidle videre hvilke familier og barn som er i
kontakt med barneverntjenesten eller som mottar hjelp etter lov om barneverntjenester.
Dersom den som har krav på taushet, samtykker i at opplysningene gjøres kjent for andre, oppheves
taushetsplikten så langt som samtykket gjelder, jf. fvl. § 13a nr. 1. Muligheten til å videreformidle
taushetsbelagte opplysninger uten samtykke er mer begrenset. Barn som har fylt 15 år på det
tidspunktet det skal tas stilling til samtykkespørsmålet, må ha rett til å samtykke på egenhånd, jf. bvl.
§ 6-3 andre ledd første punktum. I saker som gjelder plassering etter bvl. §§ 4-24 flg., skal barnet
alltid regnes som part i saken uavhengig av alder etter bestemmelsens siste punktum. Dette vil kunne
innebære at et eventuelt samtykke til varsling vil kreve samtykke fra både den mindreårige selv og
foreldrene.
Det følger av bvl. § 6-7 tredje ledd at det kan gis opplysninger til andre forvaltningsorgan når det er
nødvendig for å fremme «barneverntjenestens eller barneverninstitusjonens oppgaver».
Selv om bvl. § 6-7 tredje ledd åpner for å gi taushetsbelagte opplysninger til andre
forvaltningsorganer, er det et krav at det må foretas en konkret vurdering av om dette er nødvendig
for å fremme barneverntjenestens og institusjonens oppgaver. Opplysninger kan ikke gis ut fra
betraktninger om at informasjonsflyten vil kunne fremme barneverntjenestens generelle oppgaver
og samfunnsoppdrag. Det vil bare være når det er nødvendig for å fremme barneverntjenestens
oppgaver overfor det enkelte barnet, at informasjonen kan gis videre. Det vil for eksempel være
adgang til å gi en skole taushetsbelagte opplysninger dersom barnverntjenesten, etter en konkret
vurdering, finner at dette er nødvendig for å sørge for en tilfredsstillende opplæringssituasjon for et
barn som får oppfølgning av barneverntjenesten.
Bvl. § 6-7 åpner for å videreformidle opplysninger til andre forvaltningsorgan når det er nødvendig
for å forebygge «vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse». Dette er en
nødrettslignende unntaksbestemmelse og muligheten til å forebygge tap av liv eller alvorlige
helseskader er i slike tilfeller overordnet hensynet til taushetsplikten. Tilsvarende regler finnes i
øvrige nordiske land.
Helsepersonell vil i noen situasjoner ha rett til å gi informasjon til privatpersoner, da lov av 15. juni
1999, nr. 38 om helsepersonell § 23 nr. 4 gir rett til å videreformidle ellers taushetsbelagte
opplysninger når «tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig å gi
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opplysningene videre». Det er ingen tilsvarende unntak i barnevernloven som åpner for formidling av
taushetsbelagte opplysninger til privatpersoner.
Alle borgere har etter strl. § 196 plikt til å anmelde eller på annen måte avverge de alvorlige
forbrytelser som er nevnt i bestemmelsen. Forbrytelsene som er omfattet er blant annet grov
legemsbeskadigelse og drap av barn eller voksne. Den primære avvergingshandlingen vil være
anmeldelse til politiet, men avverging kan også skje «på annen måte», herunder ved formidling av
opplysninger til personer som kan være i risiko for å bli utsatt for den ventede straffbare handlingen.
Avvergeplikten gjelder der det er sannsynlig at de alvorlige straffbare handlinger vil bli begått i nær
framtid, og den gjelder uten hensyn til lovbestemt taushetsplikt.
Strl. § 17 er den mest generelle lovfestede nødrettsbestemmelsen vi har i norsk rett, men utenfor
strafferettens område antas det å eksistere rettsregler om nødrett på et ulovfestet grunnlag.
Nødrett vil kunne være et rettslig grunnlag for å videreformidle taushetsbelagte også til
privatpersoner når det er nødvendig for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for
noens helse. Dette er imidlertid et svakt hjemmelsgrunnlag og kan bare tenkes aktuelt i helt spesielle
situasjoner som innebærer en akutt og konkret trussel mot andre menneskers liv og helse.
Helsepersonells hjelpeplikt utgjør en lovfesting av muligheten til å gripe inn basert på
nødrettsbetraktninger. Helsepersonelloven § 7 pålegger alt helsepersonell straks å gi den helsehjelp
de evner «når det må antas at hjelpen er påtrengende nødvendig». Med de begrensninger som
følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 4-9, en bestemmelse som ikke er relevant i denne
sammenhengen, «skal nødvendig helsehjelp gis selv om pasienten ikke er i stand til å samtykke, og
selv om pasienten motsetter seg helsehjelpen». Men det er vanskelig å se at slik varsling kan anses
som «helsehjelp» i helselovgivningens forstand.
Når et barn som har vært plassert i barneverninstitusjon, kommer tilbake til sitt nærmiljø, vil andre
etater som skole, helsetjeneste og NAV være aktuelle aktører som skal bidra til at barnets situasjon
blir tilfredsstillende. Barneverntjenesten vil i slike tilfeller kunne videreformidle informasjon til slike
aktører om at barnet er tilbake, når dette er nødvendig for at barneverntjenesten skal kunne løse
sine oppgaver overfor barnet.
Gjeldende rett inneholder imidlertid ingen mulighet for barneverntjenesten til å varsle pårørende og
etterlatte når et barn som er plassert i barneverninstitusjon rømmer eller ved oppholdsperiodens
slutt, med mindre barnets tilstedeværelse i lokalmiljøet vil representere en akutt og konkret trussel
mot andre menneskers liv og helse slik at straffelovens avvergingsplikt i § 196 inntrer, eller det ellers
foreligger en nødrettsliknende situasjon. Varsling av hensyn til at noen vil føle ubehag eller frykt ved
at barnet er tilbake i sitt nærmiljø, vil ikke gi et tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for varsling.
Tilsvarende vil også gjelde dersom barnet er på permisjon fra en barneverninstitusjon, men ved en
nærliggende og alvorlig fare for andre, vil neppe permisjon bli gitt idet dette neppe er til det beste
for barnet det gjelder.
2.5.3 Helsetjenestens ansvar
2.5.3.1 Helsetjenestens samfunnsoppdrag
Unge lovbrytere vil kunne ha utfordringer med psykisk helse og rus som medfører behov for
utredning eller behandling i helsetjenesten.
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Offentlige helsetjenester i Norge leveres i to nivåer og tjenestetilbudet er forankret i lov 24. juni 2011
nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) og lov av 7.
februar 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven).
Helse- og omsorgstjenesteloven (hol.) trådte i kraft 1. januar 2012, samtidig som den tidligere lov
kommunehelsetjenesteloven fra 1982 og sosialtjenesteloven fra 1991 ble opphevet. De som tidligere
mottok tjenester etter sosialtjenesteloven, omtales ofte som «bruker» i helse- og
omsorgstjenesteloven og i pasient- og brukerrettighetsloven.
Formålsbestemmelsen i hol. § 1-1 lyder etter siste lovendring i juni 2017:
«Lovens formål er særlig å:
1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt
funksjonsevne,
2. fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og
likestilling og forebygge sosiale problemer,
3. sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og
meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre,
4. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud,
5. sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, sikre
nødvendig opplæring av pasient, bruker og pårørende, samt sikre at tilbudet er tilpasset
den enkeltes behov,
6. sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og
verdighet og
7. bidra til at ressursene utnyttes best mulig.»
Det er kommunen som har ansvar for å sørge for at befolkningen har tilgang til tjenester etter loven,
jf. hol. § 3-1. Hol. § 3-2 inneholder en nærmere beskrivelse av hvilke tjenester kommunene skal tilby
for å oppfylle målsetningene i § 1-1. Kommunene har etter bestemmelsen blant annet ansvar for
skolehelsetjenesten, fastlegeordningen, legevakt, habilitering og rehabilitering, nødvendig hjelp i
hjemmet og plass i institusjon til personer som ikke kan bo i eget hjem, herunder de såkalte
barneboligene for barn med særskilte behov for omsorg og pleie.
Kommunene har også ansvar for å tilby oppfølging av rusmiddelavhengige. I hol. kap. 10 er det gitt
egne regler om plassering av rusmiddelavhengige i institusjon, også uten samtykke.
Bestemmelsene kommer til anvendelse dersom noen utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare
ved omfattende og vedvarende misbruk, se hol. § 10-2. Det er altså hensynet til den enkelte
pasienten som begrunner tiltakene. Institusjonstilbudet omfatter tverrfaglig spesialisert behandling
som er forankret i spesialisthelsetjenesten. Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige
tilbys kun til voksne. Mindreårige rusmiddelavhengige gis tilbud om behandling og eventuelt
plassering i døgninstitusjon etter barnevernlovens atferdsbestemmelser.
Etter hol. § 10-3 er fosteret gitt en beskyttelse ved at det kan vedtas institusjonsplassering av gravid
kvinne som misbruker rusmidler, men den bestemmelsen er ikke relevant i denne sammenhengen.
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Hol. kap. 9 inneholder regler om bruk av tvang overfor personer med psykisk utviklingshemming.
Reglene åpner også for bruk av tvang for å hindre skade på andre, tilsvarende reglene i phvl. kap. 3,
se punkt 2.5.3.2.
Formålsbestemmelsen i spesialisthelsetjenesteloven (shtjl.) § 1-1 har stått uendret fra 1999 og lyder:
«Lovens formål er særlig å:
1. fremme folkehelsen og motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemming,
2. bidra til å sikre tjenestetilbudets kvalitet,
3. bidra til et likeverdig tjenestetilbud,
4. bidra til at ressursene utnyttes best mulig,
5. bidra til at tjenestetilbudet blir tilpasset pasientens behov, og
6. bidra til at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasientene.»
Det er de Regionale helseforetakene som har ansvar for å sørge for at befolkningen har tilgang til
tjenester etter loven, jf. shtjl. § 2-1 a. Denne bestemmelsen inneholder en nærmere beskrivelse av
hvilke tjenester kommunene skal tilby for å oppfylle målsetningen i § 1-1. De regionale
helseforetakene har blant annet ansvar for å tilby sykehustjenester, akuttmedisinsk beredskap,
ambulansetjeneste og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige, herunder
døgnbehandling i institusjon.
Pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl.) gir pasienter og brukere rettigheter både overfor den
kommunale helse- og omsorgstjenesten og overfor spesialisthelsetjenesten. Dette dreier seg blant
annet om rett til nødvendig helsehjelp, rett til vurdering innen bestemte frister, rett til dekning av
transportutgifter ved helsehjelp mv. Bestemmelsene om slike materielle rettigheter er samlet i pbrl.
kap. 2. I de øvrige kapitlene gis pasienter (og brukere) rett til prosessuelle rettigheter som rett til
medvirkning og informasjon (pbrl. kap. 3), rett til å samtykke (pbrl. kap. 4) og rett til journalinnsyn
(pbrl. kap. 5).
I den grad barn er i psykisk ubalanse, har eller holder på å utvikle en alvorlig psykisk lidelse eller av
andre grunner har et behandlingsbehov som krever nødvendig utredning og behandling, er dette
situasjoner som utløser rettigheter som følger av pbrl. § 2-1 og § 2-1b. At mange barnevernsbarn har
et stort og udekket behov for spesialisthjelp for sine psykiske utfordringer er velkjent. Dette er godt
dokumentert, og det er satt i gang flere tiltak for et bedret samarbeid omkring barn i slike
situasjoner. Imidlertid synes barn med de største psykiske utfordringene og med utagerende atferd å
få sitt langvarige tilbud i barnevernsinstitusjoner og ikke innen psykisk helsevern. Enkelte av de barna
som aktualiserer varslingsbestemmelser, tilhører denne gruppen mindreårige.

I Granavolden-erklæringen framgår blant annet også at regjeringen vil legge fram «en
helhetlig forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Videre framgår at
det foretas «en revisjon av alle tvangshjemler, basert på anbefalingene fra
Tvangslovutvalget». Tvangslovutvalgets utredning er ventet avgitt før sommeren 2019.
Det å være ung lovbryter kvalifiserer ikke i seg selv til å motta helsetjenester. Helsetjenesten vil
kunne ha en sentral betydning for det offentliges oppfølging av unge lovbrytere, men heller ikke den
helserettslige lovgivningen hviler på ivaretakelse av hensynet til vern av samfunnet mot lovbrytere.
Innretningen av tilbudet tar ikke utgangspunkt i lovbruddet, men den unges behov for medisinsk eller
psykologisk utredning, behandling, habilitering, rehabilitering eller sosial støtte.
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2.5.3.2 Psykisk helsevernloven
Lov av 2. juli 1999, nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk
helsevernloven) gjelder for spesialisthelsetjenestens leveranse av psykiske helsetjenester. Loven
regulerer både poliklinisk- og døgnbehandling, uavhengig av pasientens alder og om dette skjer med
eller uten pasientens samtykke. Det er særlig det psykiske helsevernets lange tradisjon for bruk av
tvang i forbindelse med utredning og behandling som gjør det nødvendig med særlige regler på
feltet. Dette gjenspeiles også i lovens formål i § 1-1, sist endret i september 2017:
«Formålet med loven her er å sikre at etablering og gjennomføring av psykisk helsevern skjer
på en forsvarlig måte og i samsvar med menneskerettighetene og grunnleggende
rettssikkerhetsprinsipper. Det er et formål med reglene å forebygge og begrense bruk av
tvang.
Helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet og
så langt som mulig være i overenstemmelse med pasientens behov og selvbestemmelsesrett
og respekt for menneskeverdet.»
Selv om samfunnsvernet ikke er nevnt i lovens formålsbestemmelse, inneholder psykisk
helsevernloven noen bestemmelser som likevel hviler på samfunnsvernhensyn. Ett av de alternative
tilleggsvilkårene for vedtak om tvungent psykisk helsevern er blant annet at pasienten utgjør en
«nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse», jf. phvl. § 3-3 nr. 3 bokstav b.
Hensynet til vern av samfunnet gjenspeiles spesielt i reglene i phvl. kap. 5 om gjennomføring av
psykisk helsevern for personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern etter strl. § 62. Kapitlet
inneholder blant annet regler om varsling av fornærmede og etterlatte i § 5-6 c. Det er redegjort for
disse reglene i utredningens punkt 4. Nasjonal koordineringsenhet er en administrativ og permanent
del av gjennomføringen av dommer til tvungent psykisk helsevern og skal sikre god samhandling
mellom helse- og justissektoren.
Det er etablert egne sikkerhetsavdelinger i det psykiske helsevernet som er innrettet faglig og
materielt til å ta imot personer som vurderes som farlige for andre. De personene med høyest
voldsrisiko befinner seg ofte i de tre Regionale sikkerhetsavdelingene i Norge som er etablert i
Trondheim, Bergen og Asker. Det er gitt egne regler for gjennomføring av psykisk helsevern i disse
avdelingene i phvl. kap. 4A, som gir en utvidet adgang til begrensninger i pasientens personlige frihet
under oppholdet. Sikkerhetsavdelingene i det psykiske helsevernet er ikke egnet til å ta imot barn
under 15 år til utredning og behandling.
Tvangsreglene i phvl. kap. 3 der innleggelsen dels kan være begrunnet i at vedkommende utgjør en
fare for andre, kommer ikke til anvendelse for barn under 15 år. Barn under 15 år kan heller ikke
dømmes til tvungent psykisk helsevern, da strl. § 62 ikke omfatter gjerningspersoner som er
utilregnelig pga. mindreårighet. De reglene som dels er begrunnet med samfunnsvern i psykisk
helsevernloven, kommer dermed ikke til anvendelse for barn under 15 år.
Psykisk helsevern for barn under 15 år etableres med representert samtykke etter phvl. § 2-1,
sammenholdt med pbrl. § 4-4. De som har foreldreansvaret er gitt samtykkekompetanse for barnet.
Hvis barnet er plassert etter bvl. §§ 4-6 andre ledd eller § 4-12, er barneverntjenesten gitt
samtykkekompetanse. Dersom barnet har fylt 12 år og er uenig i etablering av psykisk helsevern i
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døgninstitusjon, skal kontrollkommisjonen vurdere om vernet skal opprettholdes, jf. phvl. § 2-1
andre ledd.
Fra 1998 til 2016 har antallet døgnplasser i psykiskhelsevern for barn og unge holdt seg stabilt rundt
300 plasser. Det er store regionale forskjeller i kapasitet målt ved døgnplasser i forhold til
befolkningstall5. Det er ikke etablert egne sikkerhetsavdelinger for barn og unge i noen av
helseregionene.

2.5.4 Oppsummerende om ansvarsplasseringen og oppfølgingen når mindreårige begår alvorlige
lovbrudd
Fremstillingen ovenfor viser at det i begrenset utstrekning er tydeliggjort et klart ansvar for
mindreårige som begår alvorlige lovbrudd. Flere offentlige etater er involvert, men det er ikke
«sømløse» overganger mellom deres ansvarsområder og deres oppfølgingsansvar for det enkelte
barn.
Politiet har etterforskningsplikt når det er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart
forhold etter strprl. § 224 første ledd. Selv om gjerningspersoner under 15 år ikke kan ilegges
straffansvar for kriminelle handlinger, gjelder politiets etterforskningsplikt like fullt, jf. strprl. § 224
andre ledd. Politiet kan også etterforske en sak når gjerningspersonen er under 12 år. Politiet har et
etterforskningsansvar, men ikke et oppfølgingsansvar når gjerningspersonen er under 15 år.
Barnevernets hovedoppgave er å ivareta barnets behov og ikke samfunnsvernet. Helsetjenesten har
et utrednings- og behandlingsansvar, men i begrenset grad et ansvar for mindreårige som begår
alvorlige lovbrudd. Det er barnets konkrete behandlingsbehov som vil avgjøre om
spesialisthelsetjenesten gir vedkommende et tilbud, og hva et slikt tilbud rent faktisk skal gå ut på.
Det er videre klart at det i begrenset utstrekning finnes regler som åpner for varsling til
privatpersoner dersom en person som ikke kan straffes pga mindreårighet oppleves å kunne være til
fare for andre. Dette gjelder selv når vedkommende er langtidsplassert i en barneverninstitusjon
med eller uten psykiatrisk/psykologisk oppfølging.
Spesielt gjelder det ingen regler som skal ivareta en «offertilnærming» for den personen som
tidligere er blitt utsatt for en alvorlig forbrytelse. Om det skal kunne varsles, vil det i dag bare kunne
skje ut fra konkrete nødrettsbetraktninger der formålet er å avverge kriminelle handlinger.

3. Støter varslingsregler om mindreårige lovbrytere mot
overordnede rettsnormer?
3.1 Innledning
Regler som pålegger varsling av fornærmede, eventuelt etterlatte, når en mindreårig forlater en
barneverninstitusjon enten dette dreier seg om utskrivning, permisjon eller rømming, vil kunne støte

5

Analysenotat 05/17, SAMDATA spesialisthelsetjenesten, Døgnplasser i det psykiske helsevernet 2016.
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an mot overordnede rettsnormer som dreier seg om barns rettigheter, barns rett til privatliv og barns
rett til personvern.
Vi har derfor funnet det riktig å kort vurdere om regler i Grunnloven, EMK eller EUs
personvernforordning aktualiseres, og i tilfelle om de vil sette begrensninger for den type regler som
utredningen skal vurdere og eventuelt foreslå.
I punkt 3.2 vurderes en varslingsordning mot ulike grunnlovsbestemmelser, i punkt 3.3 særlig mot
EMK artikkel 8 og i punkt 3.4 personvernforordningen.

3.2 Aktuelle grunnlovsbestemmelser
Ved grunnlovsrevisjonen 2014 ble menneskerettighetenes stilling styrket på generell basis, og barns
status som selvstendige rettssubjekter ble nedfelt i egen bestemmelse i Grl. § 104 med følgende
ordlyd:
«Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som
gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og
utvikling.
Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende
hensyn.
Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Statens myndigheter skal legge forholdene
til rette for barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige økonomiske,
sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen familie.»
Særlig bestemmelsen i første ledd om at barn uansett skal høres i spørsmål som gjelder dem selv, gir
klare føringer for at varsling verken kan vedtas eller iverksettes uten at barnet er hørt.
Etter andre ledd skal barnets beste være et grunnleggende hensyn ved handlinger og avgjørelser som
berører barn. Dette innebærer ikke at dette hensynet ikke enkelte ganger vil måtte vike mot andre
vektige hensyn, her hensynet til personer som allerede er truet, skadet eventuelt drept, av den
mindreårige. Som i de øvrige varslingsreglene, se punkt 4, vil de kunne ha rett på et vern mot igjen
uforvarende å kunne støte på den aktuelle gjerningspersonen, selv når handlingen ble foretatt av en
person under den kriminelle lavalder.
Barnets beste er et grunnleggende hensyn, men dette må like fullt avveies mot andre vektige hensyn;
noe som er synliggjort i flere utlendingssaker, f.eks. i Rt. 2012 s. 1985. Her understreket Høyesterett
at hensynet til barnet ikke er det eneste, og heller ikke alltid det avgjørende hensynet, men ved
avveiningen mot andre interesser «skal ha stor vekt – det er ikke bare ett av flere momenter i en
helhetsvurdering: Barnets interesser skal danne utgangspunktet, løftes spesielt frem og stå i
forgrunnen.»
Samtidig åpner ikke barnevernlovens egne regler for å kunne tilsidesette hensynet til barnets beste.
Snarere tvert imot ble barnevernlovens formålsbestemmelse styrket i 2018 for å sette hensynet til
barnet i første rekke. Også bvl. § 4-1, som er en prinsippbestemmelse for inngrep etter de øvrige
bestemmelsene i bvl. kap. 4, fastslår at ved «anvendelse av bestemmelsene i dette kapitlet skal det
legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet». Samtidig utgjør bvl. § 4-1 et
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selvstendig virkende vilkår som må være oppfylt i tillegg til lovens øvrige materielle vilkår i alle typer
saker, jf. bruken av uttrykket «avgjørende vekt».
Barns integritetsvern som er grunnlovsfestet i Grl. § 104 tredje ledd kan ses som en rett til vern av
privatliv og integritetsvern som er ivaretatt for alle borgere etter Grl. § 102 med følgende ordlyd:
«Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon.
Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller.
Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.»
Denne respekten for privatliv og familieliv kan måtte stå tilbake for andre personers rettigheter og
krav på vern.
Et eventuelt inngrep vil uansett måtte være forholdsmessig ut fra hvilke rettigheter som eventuelt
ellers kan krenkes. Dette kravet til proporsjonalitet er nedfelt i EMK art. 8, men må også innfortolkes
ved forståelsen av Grl. § 102. I Rt. 2014 s. 1105 legges til grunn at inngrep kan gjøres, men at det
gjelder en alminnelig forholdsmessighetsbegrensning «for lovhjemlede og saklig begrunnede inngrep
i rettighetene og frihetene fastsatt i Grunnlovens menneskerettsbestemmelser» (avsnitt 28).
Forholdsmessighetsvurderingen i saker om Grl. § 102 «må ha for øye balansen mellom de beskyttede
individuelle interessene på den ene siden og de legitime samfunnsbehovene som begrunner tiltaket
på den andre», se Rt. 2015 s. 93 (avsnitt 60), se også punkt 3.3.
Etter Grl. § 113 kreves videre at et inngrep i den mindreåriges privatliv av denne karakter må ha
grunnlag i lov. Også dette kravet er tydelig lovfestet i EMK art. 8 som presenteres i neste punkt. Dette
utgangspunktet er lagt til grunn i oppdragets mandat.

3.3 Noe nærmere om EMK artikkel 8
Retten til familieliv og privatliv er som nevnt beskyttet i EMK artikkel 8. Dette er den, av en rekke
tilsvarende bestemmelser, som er blitt mest utpenslet i praksis pga. den normative funksjonen til
EMD ved avgjørelser av enkeltstående klagesaker.
Bestemmelsene om «Retten til respekt for privatliv og familieliv» er bygd opp på tilsvarende måte
som flere tilsvarende bestemmelser i EMK. Dette innebærer at nr. 1 oppstiller rettigheten, mens det
åpnes for inngrep i denne rettigheten når vilkårene i nr. 2 er oppfylt. Bestemmelsen i den offisielle
norske oversettelsen har følgende ordlyd:
«1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet
unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av
hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å
forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte
andres rettigheter og friheter.»
Det er altså mulig å gripe inn i barnets rett til privatliv, som i utgangspunktet tilsier at
omsorgspersoner ikke skal kunne videreformidle taushetsbelagte opplysninger, dersom de tre
vilkårene i artikkel 8 nr. 2 er oppfylt.
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For det første kreves tilstrekkelig klar hjemmel i nasjonal rett, jf. «når dette er i samsvar med loven»,
hvilket tilsier at det både er materielle vilkår som må være oppfylt i tillegg til krav om at prosessuelle
framgangsmåter er fulgt. Dette kravet til legalitet supplerer legalitetsprinsippet nedfelt i Grl. § 113,
se punkt 3.2.
Videre må inngrepet reelt sett være basert på grunnlag som bestemmelsen anerkjenner, og i de
aktuelle situasjonene er det klart nok at inngrepet vil skje «for å beskytte helse eller moral» og/eller
«for å beskytte andres rettigheter og friheter», noe fornærmede/etterlatte vil kunne ha krav på.
Også i disse situasjonene, som ofte ellers ved vurderinger av om inngrep i privatlivet er i samsvar
med EMK artikkel 8 eller ikke, blir det avgjørende spørsmålet om inngrepet framstår som
forholdsmessig eller ikke.
En eventuell varslingsbestemmelse vil bare i begrenset utstrekning kunne komme til anvendelse. Det
er et svært begrenset antall personer under 15 år som har drept, voldtatt, skadet eller kommet med
trusler som har ført til at fornærmede ikke ønsker å uforvarende kunne møte den mindreårige
lovbryteren, se punkt 2. Dersom hensynet til fornærmede/etterlattes rettigheter skal få forrang for
andre hensyn, herunder barnets rett til privatliv, vil dette samtidig måtte kreve endringer i
barnevernlovens formålsbestemmelse og i bvl. § 4-1. Som nevnt åpner bestemmelsen i dag bare for
inngrep av hensyn til barnets beste. Stortinget vil imidlertid ha en stor frihet ved denne
verdiavveiningen om slike bestemmelser blir lovfestet, samtidig som det er tydeliggjort at hensynet
til barnets beste kan måtte vike mot samfunnsvernsinteresser og hensynet til andre personers rett til
privatliv og integritetsvern.
Det er derfor rimelig å anta at en lovbestemmelse som tilsier at barneverntjenesten kan eller skal
varsle en konkret fornærmet eller vedkommendes etterlatte etter en alvorlig personrettet
forbrytelse, ikke vil være i motstrid med EMK art. 8. Dette vil være tilfelle så lenge dette skjer etter
en åpen prosess der de ulike hensyn er tydeliggjort ved avveiningen, og det er foretatt andre
lovendringer som åpner for en annen vektlegging av hensyn enn dagens bestemmelser i
barnevernloven åpner for.
Når det er tydelig motstridende hensyn som er avveid gjennom en åpen lovgivningsprosess, vil dette
videre tilsi en viss tilbakeholdenhet fra domstolens side ved en eventuell prøving i EMD. Staten vil i
slike situasjoner vanligvis tillegges en viss skjønnsmargin («margin of appreciation») for denne typen
verdiavveininger mellom relevante og beskyttede rettigheter fordi ulike stater kan ende med ulik
regulering.

3.4 Barnekonvensjonen artikkel 40b – retten til privatliv
Etter barnekonvensjonen (BK) artikkel 40 skal barnets rett til privatliv medføre at det ikke er tillatt å
navngi et barn under 18 år som står tiltalt for en straffbar handling. Dette er begrunnet i at barnet
blir stigmatisert, og at det kan få betydning for barnets mulighet til senere å skaffe seg utdanning,
jobb og leie av husvære.6 Media skal ikke kunne offentliggjøre detaljer fra sakene som vil gjøre det
mulig å identifisere barnet.

6

Se Mette Y. Larsen: «Rettigheter for barn i konflikt med loven» i Njål Høstmælingen, Elin Saga Kjørholt og
Kirsten Sandberg (red.): Barnekonvensjonen, 3. utg., Oslo 2016.
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Bestemmelsen i artikkel 40 nr. 1 har denne ordlyden:
«Partene anerkjenner at ethvert barn som beskyldes for, anklages for eller finnes å ha begått
et straffbart forhold, har rett til å bli behandlet på en måte som fremmer barnets følelse av
verdighet og egenverd, som styrker barnets respekt for andres menneskerettigheter og
grunnleggende friheter og som tar hensyn til barnets alder og ønskeligheten av å fremme
barnets reintegrering, slik at det påtar seg en konstruktiv rolle i samfunnet.»
I artikkel 40 nr. 2 er det en rekke regler som gjelder straffesakens gjennomføring og annen
saksbehandling knyttet til lovbruddet, og om betydning av å ivareta barnet i ulike sammenhenger. I
vår forbindelse står den mest relevante bestemmelsen i nr. 7 hvor det heter at statene skal sikre «at
barnets privatliv fullt ut respekteres under hele saksgangen».
Det er jo mulig å diskutere hva som tilhører «hele saksgangen», men det er åpenbart at Norge ikke
alltid oppfyller dette kravet. Den absolutte hovedregel i straffesaker er at disse skal føres for åpne
dører, og det er vanligvis kun hensynet til fornærmede som tilsier at saken av og til føres for lukkede
dører(Larsen 2016).
Denne bestemmelsen i BK art. 40 synes like fullt å være et moment som kan tale mot å vedta en
begrenset adgang til å videreformidle varsler til privatpersoner selv om disse står i en helt særegen
relasjon til barnet ut fra å være offer/etterlatt etter alvorlige volds- eller seksuallovbrudd.
Varsler til private personer må nødvendigvis inneholde mer detaljert informasjon om barnets
situasjon og omstendighetene rundt barnet, enn bare hvor barnet befinner seg og at vedkommende
er på vei tilbake til hjemmet/lokalsamfunnet. Disse synspunktene er nærmere omtalt i punkt 6.

3.5 Kort om personvernforordningen
Personvernforordningen (GDPR), dvs. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of
the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of
personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General
Data Protection Regulation), regulerer også personvernet vedrørende håndteringen av lagrede data i
Norge. Dette går fram av lov 15. juni 2018 nr. 38 om behandling av personopplysninger
(personopplysningsloven) der § 1 fastslår at GDPR gjelder som (norsk) lov.
Forordningen regulerer kontroll og kvalitet av data som er samlet i registre. Samtidig sikres
registrerte innsyn i informasjon som er innsamlet om dem.
Det er ingen grunn til å opprette egne registerdata for det lille antallet barn det er aktuelt å fatte
varslingsvedtak om. Slike vedtak bør uansett holdes innenfor barnevernet i den enkelte kommune,
og i journalopptegnelsene til det konkrete barnet. Det er etter det subsidiære forslaget om
regelfesting lagt til grunn at det er den ansvarlige for barneverntjenesten i kommunen som skal/bør
være vedtaksfatter i slike saker. Det trengs ingen oppretting av et særskilt register for det lille
antallet mindreårige lovbrytere der dette blir aktualisert
Samtidig skal – etter lovutkastet – barnet og barnets foreldre få uttale seg og gjøres kjent med
klageadgangen før varsling iverksettes, se punkt 6.3. Som det framgår av punkt 3.2 kreves videre at
barnet er gitt anledning til å uttale seg før slikt vedtak fattes.
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Ved nedtegnelse av vedtak på denne måten, aktualiseres ikke en nærmere vurdering av den
rettsbeskyttelsen som GDPR gir borgerne mot registrering og tilgang til registrert informasjon. En
nedtegning og utlevering av informasjon i samband med varsling vil uansett i en slik situasjon være i
samsvar med GDPR dersom det gis hjemmel for dette i barnevernloven.

3.6 Oppsummerende om en eventuell varslingsplikt og overordnede
rettsgrunnlag
Det kan synes som om ingen av de nærliggende og bindende normer av overordnet karakter gjør det
rettslig umulig å vedta varslingsregler av den typen utredningen har i fokus.
Det viktigste er at i forbindelse med innføring av slike regler må det sikres at motforestillinger og
mothensyn blir utredet og hensyntatt ut fra den vekten de aktuelle motforestillingene har, se punkt
6. Samtidig bør det ikke opprettes søkbare registre med personidentifiserbare oversikter over barn
hvor slik varsling er vurdert eller vedtatt.
En varslingsregel vil ikke ha som overordnet mål å sikre barnets beste, men hensynet til andre
personers sikkerhet eller mer generelt hensynet til samfunnsvernet.
Dette bør medføre at en slik varslingsregel ikke bør kunne vedtas separat, men må vurderes sammen
med andre endringer i barnevernloven som åpner for at hensynet til andre vil kunne gå foran
hensynet til barnets beste.

4. Gjeldende rett på tilgrensende områder
4.1 Innledning
Regler om direkte varsling av fornærmede og etterlatte fra aktuelt fengsel kom først inn i
lovgivningen ved vedtaket av lov 18. mai 2001 om gjennomføring av straff mv.
(straffegjennomføringsloven), i kraft 1. januar 2002. Etter hvert er det blitt hjemmel for varsling i
stadig flere av straffegjennomføringslovens bestemmelser. Se nærmere om historikk og
regelutforming i punkt 4.2.
I lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)
ble tilsvarende varslingsregler innført ved endringslov 14. juni 2013 nr. 37 i en ny bestemmelse § 56c, i kraft 1. januar 2014. Modellen ble tatt fra straffegjennomføringsloven, og reglene er da bare
virksomme overfor personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern etter straffelovens
bestemmelser. Se nærmere om historikk og regelutforming i punkt 4.3.
I punkt 4.4 foretas en kortfattet sammenfattende vurdering av de to settene av varslingsregler med
et sideblikk mot innføring av eventuelle varslingsregler i barneverntjenesten.

4.2 Straffegjennomføringsloven
4.2.1 Historikk
Reglene om at aktuelt fengsel, i lovtekstene kalt «kriminalomsorgen», skal varsle fornærmede og
etterlatte ved permisjon, straffavbrudd mv. ble regelfestet første gang ved vedtaket av
straffegjennomføringsloven. I Ot.prp. nr. 5 (2000–2001) Om lov om gjennomføring av straff mv.
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(straffegjennomføringsloven) går det fram at departementet i et forutgående høringsnotat foreslo
hjemmel til å kunne varsle fornærmede i straffesaken om tidspunktet for permisjon eller
straffavbrudd når det ville være av stor betydning for vedkommende å få vite om dette. Forslagene
kan ses som et av de mange utslagene av en bevisst styrking av offerets stilling i kriminalpolitikken,
se også NOU 2006: 10 Fornærmede i straffeprosessen – nytt perspektiv og nye rettigheter.
I NOU 2006: 10 punkt 7.5 foretas en systematisk gjennomgang av rettigheter som er viktige for
fornærmede og etterlatte både i etterforskningsfasen, under behandlingen av straffesaken og etter
rettskraftig dom. I punkt 7.5.5.2 omtales behovet for varslingsregler nærmere:
«Noen fornærmede har etterlyst informasjon om avgjørelser i tilknytning til soning. Dette
kan være informasjon om at domfelte skal inn til soning, at vedkommende er ute på
permisjon, prøveløslates eller er ferdig med soningen. Slik informasjon kan være viktig for
fornærmedes følelse av trygghet og forutberegnelighet. I tillegg er informasjon om slike
forhold av sentral betydning dersom fornærmede og domfelte har felles barn og domfelte
har rett til samvær med barna. Innsetting til soning innebærer dessuten som regel at
domfeltes barnebidrag reduseres til minstesatsen, og dette kan være praktisk å vite noe tid i
forveien.»
Tidligere hadde fengslenes forvaltningsrettslige taushetsplikt hindret dem fra å kunne gi slikt varsel.
Politiet kunne på sin side varsle fornærmede etter mottatt melding fra fengselet. Pga ønsket om
raskere og direkte meldinger, ble det funnet mer betryggende om slike opplysninger kunne gis
direkte fra fengselet. Dette skulle etter lovforslaget gjelde ved permisjon eller straffavbrudd (§ 36) og
ved løslatelse (§ 42). I lovforslaget framgikk at slikt varsel skal gis når det er av «stor betydning for
fornærmede». Samtidig ble det foreslått resiproke unntak fra taushetsplikten i § 7 bokstav i.
Justiskomiteen ikke bare sluttet seg til forslaget, men understreket at «i vurderingen av om slikt
varsel skal gis, er det bedre å varsle en gang for mye enn en gang for lite», se Innst. O. nr. 60 (2000–
2001). Komiteen mente at begrepet «fornærmede» også burde omfatte fornærmedes etterlatte, og
endret teksten i lovutkastet § 7, § 36 og § 42 i tråd med dette.
Etter hvert er det gjennom flere runder med lovendringer blitt tilføyd flere situasjoner der varsling
skal skje, for eksempel dersom en innsatt blir flyttet fra et fengsel til et annet, ved prøveløslatelse
mv. I stedet for å samle varslingsbestemmelsene i én felles paragraf, slik det er blitt gjort i psykisk
helsevernloven, er slike nye varslingsplikter føyd til i allerede gjeldende bestemmelser.
Departementet foreslo i Ot.prp. nr. 15 (2006–2007) Om lov om endringer i
straffegjennomføringsloven og straffeloven (opplysningsplikt, vandelskrav og varsel til fornærmede
mv.) å utvide varslingsplikten slik at den etter lovvedtaket nå også gjelder ved gjennomføring av
straff utenfor fengsel (§ 16), ved frigang (§ 20), når domfelte unndrar seg gjennomføringen av
fengselsstraff, forvaring eller strafferettslige særreaksjoner (§ 40) og ved prøveløslatelse fra forvaring
eller strafferettslige særreaksjoner (§ 42 ).
Parallelt med lovarbeidet forelå utredningsarbeidet til utvalget som framla den forannevnte NOU
2006: 10. Her er særlig utvalgets forslag i punkt 9.13.2 om «Avgjørelser under soning» relevant.
Utvalget understreker at for mange fornærmede i saker om vold, trusler og seksuallovbrudd er det
viktig å få vite når domfelte blir satt inn til soning, å bli varslet om avgjørelser som innebærer at
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domfelte får ferdes utenfor fengslet under soningen og å bli varslet om tidspunktet for endelig
løslatelse eller løslatelse på prøve. Utvalget understreker at noen er redde for represalier eller for at
domfelte skal oppsøke dem, mens andre føler frykt eller sterkt ubehag ved å påtreffe domfelte. De
fornærmede kan ønske å ta forholdsregler mot å påtreffe domfelte eller mot å bli oppsøkt av ham
eller henne, eller i alle fall å være mentalt forberedt på muligheten. Utvalget konkluderer derved som
følger:
«Utvalget mener at fornærmede og de etterlatte hvis det er av betydning bør varsles
ved alle avgjørelser som innebærer at domfelte kan påtreffes utenfor fengslet uten følge, det
vil si også ved overføring til mildere soningsformer, slik som soning i overgangsbolig eller
utenfor fengslet. Videre bør fornærmede og de etterlatte varsles hvis domfelte rømmer.»
I tillegg ble det i tråd med forslagene i Ot.prp. nr. 15 (2006–2007) vedtatt å utvide varslingsplikten
ved permisjoner og straffavbrudd til å omfatte vilkår etter § 36 andre ledd bokstav f (om å overholde
bestemmelser om oppholdssted) og g (om å unnlate å ha samkvem med bestemte personer), dersom
disse direkte gjelder fornærmede eller dennes etterlatte (§ 36). Ved løslatelse fra fengselsstraff
foreslo departementet videre at fornærmede eller dennes etterlatte varsles om løslatelsesvilkår som
direkte gjelder fornærmede eller dennes etterlatte (§ 42). Kriminalomsorgen fikk også plikt til å
varsle fornærmede eller dennes etterlatte dersom den løslatte endrer bosted i løpet av prøvetiden (§
42).
Som en konsekvens av forslagene om varsling, ble det også vedtatt endringer i reglene om
taushetsplikt i straffegjennomføringsloven § 7 bokstav i.
Stortinget sluttet seg til de framlagte forslagene, se Innst. O. nr. 43 (2006–2007) og endringslov 29.
juni 2007 nr. 83. Av Innst. O. nr. 43 framgår at det i denne sammenhengen ble framsatt et relevant
anmodningsforslag fra Høyre og Fremskrittspartiet: «Stortinget ber Regjeringen fremlegge lovforslag
som sikrer at fornærmede også varsles ved permisjoner, frigang og utskrivelse av dem som etter
strafferettslige regler er dømt til overføring til tvungen psykisk behandling.» – Videre ble det fra
Høyre foreslått at «Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en vurdering av om
fornærmede bør gis en uttalerett i forbindelse med permisjoner eller frigang.»
Ved lov 7. mars 2008 nr. 5 ble det vedtatt en egen henvisningsbestemmelse i § 7b, og denne
bestemmelsen er senere endret flere ganger, ved lov 14. juni 2013 nr. 44, lov 9. mai 2014 nr. 16 og
lov 19. juni 2015 nr. 65. Disse endringene skyldes ikke utvidelser av varslingspliktene, men at
bestemmelsene det henvises til har endret seg.7
I realiteten har altså varslingsreglene stått uendret fra 2007 og fram til i dag.
4.2.2 Gjeldende rett
Henvisningsbestemmelsen i straffegjennomføringsloven § 7b har per 1. januar 2019 denne ordlyden:
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Se Ot.prp. nr. 11 (2007–2008) og Innst. O. nr. 27 (2007–2008), Prop. 92 L (2012–2013) og Innst. 346 L (2012–
2013), Prop. 36 L (2013–2014) og Innst. 130 L (2013–2014), og Prop. 64 L (2014-2015 og Innst. 331 L (20142015).
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«For regler om varsling til fornærmede eller dennes etterlatte om kriminalomsorgens
avgjørelser, se § 16 syvende ledd, § 20 annet ledd, § 36 tredje ledd, § 40 siste ledd, § 42
sjette og syvende ledd og straffeloven § 45 sjette ledd.»
Om man slår opp de aktuelle bestemmelsene, vil man se at henvisningen til
straffegjennomføringsloven § 20 annet ledd og strl. § 45 sjette ledd i dag er «uriktige» pga nyere
bestemmelser som har forrykket leddrekkefølgen. De to aktuelle bestemmelsene er i dag i
straffegjennomføringsloven § 20 tredje ledd og strl. § 45 sjuende ledd. Ordlyden i de aktuelle
bestemmelsene i straffegjennomføringsloven og straffeloven per 1. januar 2019 gjengis nedenfor.
Straffegjennomføringsloven § 16 syvende ledd lyder:
«Dersom det er av betydning for fornærmede i straffesaken eller dennes etterlatte å få
kjennskap til tidspunktet for gjennomføring av straff utenfor fengsel, skal kriminalomsorgen
varsle fornærmede eller etterlatte på forhånd. Varselet skal også omfatte informasjon om
vilkår som er satt med hjemmel i § 16 fjerde ledd bokstav d og e, hvis disse vilkårene direkte
gjelder fornærmede eller dennes etterlatte.»
Straffegjennomføringsloven § 20 tredje ledd lyder:
«Dersom det er av betydning for fornærmede i straffesaken eller dennes etterlatte å få
kjennskap til tidspunktet for frigangen, skal kriminalomsorgen varsle fornærmede eller
dennes etterlatte på forhånd.»
Straffegjennomføringsloven § 36 tredje lyder:
«Dersom det er av betydning for fornærmede i straffesaken eller dennes etterlatte å få
kjennskap til tidspunktet for permisjonen eller straffavbruddet, skal kriminalomsorgen varsle
fornærmede eller etterlatte på forhånd. Varselet skal også omfatte informasjon om vilkår
som er satt med hjemmel i § 36 annet ledd bokstav f) og g), hvis disse vilkårene direkte
gjelder fornærmede eller dennes etterlatte.
Straffegjennomføringsloven § 40 siste ledd lyder:
«Dersom det er av betydning for fornærmede i straffesaken eller dennes etterlatte å få
kjennskap til at domfelte unndrar seg gjennomføringen av fengselsstraff, forvaring eller
strafferettslige særreaksjoner, skal kriminalomsorgen så snart som mulig varsle fornærmede
eller dennes etterlatte om unndragelsen.»
Straffegjennomføringsloven § 42 sjette og syvende ledd lyder:
«Dersom det er av betydning for fornærmede i straffesaken eller dennes etterlatte å få
kjennskap til tidspunktet for løslatelse, skal kriminalomsorgen varsle fornærmede eller
etterlatte på forhånd. Varsel kan også gis dersom den løslatte endrer bosted i løpet av
prøvetiden, og det er av betydning for fornærmede eller dennes etterlatte å få kjennskap til
endringen.
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Varsel etter denne paragrafen skal også omfatte informasjon om vilkår som er satt med
hjemmel i § 43 annet ledd bokstav d) og e), hvis disse vilkårene direkte gjelder fornærmede i
straffesaken eller dennes etterlatte.»
Strl. § 45 sjuende ledd lyder:
«Dersom det er av betydning for fornærmede i straffesaken eller dennes etterlatte å få
kjennskap til tidspunktet for prøveløslatelsen, skal kriminalomsorgen varsle fornærmede eller
dennes etterlatte på forhånd. Varselet skal også omfatte vilkår fastsatt med hjemmel i lov
eller forskrift, når vilkårene direkte gjelder fornærmede eller dennes etterlatte.»
Samlet sett skal det varsles, «dersom «det er av betydning for fornærmede i straffesaken eller
dennes etterlatte», ved gjennomføring av straff utenfor fengsel, frigang, permisjon eller
straffavbrudd, ved løslatelse og ved unndragelse fra gjennomføring av fengselsstraff, forvaring eller
strafferettslige særreaksjoner, samt ved prøveløslatelse og endring av bosted i løpet av prøvetiden.
Det er kun den fornærmede eller dennes etterlatte i de(n) straffesaken(e) som har aktualisert
straffegjennomføringen, som kan varsles av kriminalomsorgen. Unntak gjelder i tilfeller der tidligere
idømt(e) tidsbestemt(e) fengselsstraff(er) faller bort før straffens utløp som følge av at lovbryteren
idømmes forvaring for nye forhold. I tilfeller som nevnt skal reglene om varsling komme analogisk til
anvendelse, imidlertid må det tas en konkret vurdering av det reelle behovet for varsling på det
aktuelle tidspunktet for utgang mv.
Med begrepet etterlatte skal forstås, i henhold til forarbeider og rundskriv, avdødes ektefelle,
samboer, barn, foreldre eller søsken. Dersom kriminalomsorgen finner det nødvendig å varsle i saker
der det er flere enn en etterlatt, må det foretas en konkret vurdering av hvorvidt det anses
tilstrekkelig å varsle kun en av de nærmeste, eller om flere av de nærmeste skal varsles
Dersom adressen til fornærmede eller etterlatte ikke er tilgjengelig for helsetjenesten, for eksempel
på grunn av hemmelig eller skjermet adresse, skal politiet anmodes om å bistå med varsling.
Dersom fornærmede eller de etterlatte er under 18 år, skal varselet gis til foresatte/verge. På samme
måte, hvis fornærmede eller etterlatte er under vergemål, skal varsel gis til verge, jf. vergemålsloven
kapittel 4.8
Varsel til andre enn politiet, fornærmede eller dennes etterlatte, kan ikke gis. Det vises til
bestemmelsene om taushetsplikt i § 7 bokstav i.
4.2.3 Praksis
Kriminalomsorgen har i et eget rundskriv, «Varsel til fornærmede eller dennes etterlatte», gitt
nærmere retningslinjer til straffegjennomføringslovens bestemmelser. Rundskrivet ble sist revidert
26. januar 2017, mens lov- og forskriftsbestemmelser skal, i henhold til rundskrivet, være oppdatert
per 10. oktober 2017.
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Det heter i rundskrivet Varsel til fornærmede eller dennes etterlatte, se punkt 4.2.3: «På samme måte, hvis
fornærmede eller etterlatte er under vergemål (umyndiggjort), gis varsel til verge. Det vises i denne forbindelse
til lov om vergemål (vergemålsloven) av 26.03.10 kapittel 4.» – Dette til tross for at umyndiggjøringsinstituttet
nettopp ble opphevd ved ikrafttredelsen av vergemålsloven.
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Det understrekes at straffegjennomføringsloven § 7b gir en «samlet henvisning til lovbestemmelser
om varsel til fornærmede eller dennes etterlatte om avgjørelser etter straffegjennomføringsloven og
straffeloven», selv om de påpekte henvisningsfeilene ikke er kommentert.
Det understrekes videre i rundskrivet at det ikke er adgang til å varsle om andre avgjørelser enn de
som er lovhjemlet. Det påpekes at dette gjelder forhold som fremstillinger, sykehusinnleggelser,
overføring til annet fengsel, soningsoverføring og andre situasjoner som faller utenfor
bestemmelsene det refererestil i § 7b.
For fornærmede eller dennes etterlatte vil det kunne være av betydning å få varsel for å unngå
situasjoner som kan oppleves som svært belastende for vedkommende å påtreffe den aktuelle
domfelte. Påpasselighet med hensyn til varsling av fornærmede eller dennes etterlatte er av
vesentlig betydning for kriminalomsorgens ivaretakelse av offerperspektivet, og utgjør derved en
sentral del av samfunnsoppdraget.
Betydningen for fornærmede eller dennes etterlatte skal avveies mot sikkerhetsmessige vurderinger.
Vurderingen av domfeltes sikkerhet skal foretas av fengslet (kriminalomsorgen) på et selvstendig
grunnlag. Politiet skal kontaktes for uttalelse dersom det antas å være fare for hevnaksjoner eller
lignende. I så fall skal fornærmede eller etterlatte ikke varsles. Den konkrete vurderingen i slike
tilfeller skal nedtegnes og følge saken, slik at det sikres notoritet for vurdering og beslutning.
I vurderingen av om varsling er av «betydning for» fornærmede eller dennes etterlatte, skal det etter
retningslinjene legges stor vekt på lovbruddets art og alvorlighet, herunder om det gjelder
voldslovbrudd, seksuallovbrudd eller trusler. Videre skal det vektlegges hvilket behov fornærmede
eller dennes etterlatte antas å ha for å kunne forberede seg på at domfelte kan påtreffes utenfor
fengsel. Det må her ses hen til forholdet mellom domfelte og fornærmede eller dennes etterlatte,
samt vurdere hvor sannsynlig det er at de vil påtreffe hverandre. Tid og sted for utgang mv.,
herunder domfeltes og fornærmedes/etterlattes adresse, samt geografisk avstand mellom partene,
er relevante momenter. Også andre særlige forhold kan være relevante ved vurderingen,
eksempelvis om domfeltes og fornærmedes nåværende relasjon er slik at varsel bør unnlates.
Der det ut fra straffesaken eller forhold for øvrig anses påkrevet, kan kriminalomsorgen, uten hinder
av taushetsplikt, jf. fvl. § 13b første ledd nr. 5, kontakte politiet, sosialtjenesten, barnevernet for å
innhente informasjon til vurderingen av om det er av betydning for fornærmede eller dennes
etterlatte å bli varslet. Slik informasjon skal innhentes før et varsel gis.
Kriminalomsorgen avgjør på selvstendig grunnlag om varsel skal gis. Uttalelse fra fornærmede eller
dennes etterlatte skal på dette tidspunkt ikke innhentes. Først når det er endelig bestemt at varsel
skal gis, er det adgang til å kontakte disse, se § 7 bokstav i.
Varselet til fornærmede eller dennes etterlatte skal omfatte informasjon om tidspunktet, herunder
dato og/eller tidsramme for den aktuelle utgangen mv., jf. § 7b. Dersom saken gjelder unndragelse
fra fengselsstraff, skal varselet omfatte informasjon om at domfelte har unndratt seg
straffegjennomføringen og når dette skjedde. Etter bestemmelsene i straffegjennomføringsloven §§
16 syvende ledd, 36 tredje ledd og 42 sjette og syvende ledd, gjengitt ovenfor, skal varselet i tillegg
omfatte informasjon om vilkår om at domfelte skal overholde bestemmelser om oppholdssted og
unnlate å ha samkvem med bestemte personer når dette er fastsatt. For prøveløslatelse skal varselet
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i tillegg omfatte informasjon om eventuelle vilkår om at domfelte skal overholde bestemmelser om
arbeid eller opplæring. For prøveløslatelse fra forvaring, skal varselet omfatte fastsatte vilkår med
hjemmel i lov eller forskrift, jf. strl. § 45 sjuende ledd.
Beslutningen om at fornærmede eller dennes etterlatte skal varsles, er etter retningslinjene et
enkeltvedtak. Det er tydeliggjort i retningslinjene at forvaltningslovens regler gjelder med de
begrensninger som følger av straffegjennomføringsloven § 7. Fengselet og den domfelte anses som
parter i saken etter fvl. § 2 første ledd bokstav e.
Domfelte skal informeres om at varsel vil bli gitt, med mindre dette ikke praktisk lar seg gjøre, sml.
straffegjennomføringsloven § 40 siste ledd. Det skal tilstrebes å treffe vedtak om varsling i så vidt god
tid at domfelte har en reell adgang til å påklage vedtaket, herunder til å få klagen realitetsbehandlet
før utgangen aktualiseres mv.
Så langt det er praktisk mulig skal fornærmede eller dennes etterlatte ikke varsles før klagefristen er
gått ut eller klagen er endelig avgjort av klageorganet. Dersom tidsmessige forhold gjør det påkrevet,
kan domfelte orienteres muntlig om at kriminalomsorgen har besluttet varsling og forespørres om
han eller hun ønsker å påklage dette. Ved behov, særlig i tilfeller der fornærmede eller dennes
etterlatte ikke har kjent adresse for kriminalomsorgen, kan politiet anmodes om å besørge varselet
på vegne av kriminalomsorgen.
Varsel til andre enn politiet, fornærmede eller dennes etterlatte kan som nevnt ikke gis.
Retningslinjene er – som lovteksten – ubestemte når det gjelder hvilket nivå i kriminalomsorgen som
skal treffe vedtak om utgang og om varsling ved utgang mv. Det nivået som er tillagt
beslutningsansvaret om utgang, herunder i en eventuell klageomgang, beslutter også om varsel skal
gis. «Lokalt nivå» skal etter retningslinjene uansett ivareta den praktiske gjennomføringen av
varslingen. I praksis er det enkelte fengsel «lokalt nivå», mens klagesakene behandles og avgjøres av
det aktuelle av de fem regionskontorene i Kriminalomsorgen.
Det er innhentet informasjon fra ulike nivåer fra anstalter under kriminalomsorgen. Dette skjedde
ved direkte henvendelse til Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Spørsmålene ble videreformidlet fra
KDI til Kriminalomsorgen region nord, vest og øst for besvarelse; dette er tre av de fem regionene. I
oversendelsen ble regionskontorene bedt om å ta utgangspunkt i 2018-sakene. KDI har
videreformidlet de innkomne svarene.9
Generelt følges varslingsreglene, og det gjøres alltid rede også for klagereglene. Fra Ila fengsel og
forvaringsanstalt er det også meddelt at de forannevnte retningslinjene for varsling følges fullt ut.10
I 2018 ble det mottatt til sammen 9 klagesaker, av disse var fem fra region øst, to fra vest og to fra
region nord. Alle klagene kom fra domfelte og gjaldt vedtak om varsling av fornærmede/etterlatte.
Klagesakene blir først vurdert i fengslet og deretter oversendt regionen om ikke klageren ble gitt
medhold. I Kriminalomsorgen region øst ble det i 2018 som nevnt behandlet til sammen fem

9

Svarene fra regionskontorene ble oversendt fra rådgiver Lene Christin Elnes i KDI datert 19. februar 2019 og
25. februar 2019.
10
Personlig meddelelse av psykiater Randi Rosenqvist ved Ila fengsel og forvaringsanstalt, 22. januar 2019.
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klagesaker. De gjaldt alle varsling av fornærmede/etterlatte. To av klagene ble tatt til følge. I region
nord ble det behandlet én klage som ikke ble gitt medhold. Ett vedtak ble omgjort av den aktuelle
fengselsledelsen. I begrunnelsen ble det lagt vekt på lang geografisk avstand mellom fornærmede og
domfelte ved utgang fra fengsel. I region vest ble det behandlet to klager fra domfelte. Klagene ble
ikke gitt medhold.

4.3 Psykisk helsevernloven
4.3.1 Historikk
Det ble ikke innført varslingsregler i psykisk helsevernloven da denne ble vedtatt i 1999. Slike
bestemmelser fantes heller ikke i reglene som gjaldt for personer dømt til særreaksjoner da disse
regelsettene ble vedtatt i 2001.
Varslingsregler ble først foreslått, etter en høringsrunde, i Prop. 91 L (2012–2013) Endringer i psykisk
helsevernloven (varsling av fornærmede og etterlatte, nattelåsing av pasientrom m.m.). Dette
forslaget førte til nye restriktive tiltak som økte lovens tvangspotensial overfor personer underlagt
tvungent psykisk helsevern.
Viktige forslag gjaldt også endringer i unntak fra lovbestemt taushetsplikt knyttet til reglene om
besøksforbud i phvl. § 5-6a. Dessuten ble det foreslått egne (nye) bestemmelser om plikt til å varsle
fornærmede og etterlatte, og da i en egen paragraf, phvl. § 5-6c.
Stortingsflertallet sluttet seg til forslagene til regelendringer, og disse ble sanksjonert som
endringslov 14. juni 2013 nr. 37.
Ved lovbehandlingen var det et stridsspørsmål om hvem som skulle varsle fornærmede eller
etterlatte; dvs. om dette skulle gjøres direkte av faglig ansvarlig på institusjonen, se phvl. § 1-4, eller
om varsling skulle skje fra faglig ansvarlig til påtalemyndigheten, og at påtalemyndigheten deretter
skulle varsle fornærmede og etterlatte, se Innst. 312 L (2012–2013). Mindretallet (Fremskrittspartiet,
Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti) mente at faglig ansvarlig skulle varsle påtalemyndigheten fordi
«… regjeringens lovforslag om varsling av fornærmede og etterlatte reiser viktige juridiske og etiske
problemstillinger. Disse medlemmer merker seg Den norske legeforenings uttalelse om at
tillitsforholdet mellom lege og pasient må ivaretas, og at foreningen fremhever at ytterligere uthuling
av taushetsplikten må være grundig overveid og tydelig avgrenset. … Disse medlemmer fremmer
derfor forslag om at det i loven skal fremgå at faglig ansvarlig har plikt til å varsle påtalemyndigheten,
men at det er påtalemyndigheten som har plikt til å melde fra til fornærmede og etterlatte.»11
Flertallet, dvs. representantene fra partiene i den rødgrønne regjeringen, sikret at regjeringens
forslag fikk flertall ved voteringen da de to forslagene ble satt opp mot hverandre. Varslingsplikten
ble derfor, som i lovforslaget, tillagt den faglig ansvarlige for vedtak, jf. phvl. § 1-4.
Bestemmelsen i § 5-6c er senere ikke endret. Den pålegger faglig ansvarlig ved institusjonen å gi
fornærmede eller etterlatte informasjon om ulike vedtak som gjelder den aktuelle pasienten dømt til
tvungent psykisk helsevern, se punkt 4.3.2.

11

I Granavolden-erklæringen som de samme fire partier har avgitt, er det ikke varslet noen endring av denne
bestemmelsen som alle fire nåværende regjeringspartier i sin tid stemte imot.
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4.3.2 Gjeldende rett
Varslingsplikten omfatter flere situasjoner. Disse er regelfestet i phvl. § 5-6c første til tredje ledd.
Unntaket fra taushetsplikten er regelfestet i fjerde ledd. Avveiningen mot domfeltes sikkerhet er
lovfestet i femte ledd. Det er nedfelt en klagerett i sjette ledd og en forskriftshjemmel i sjuende ledd.
Lovteksten i phvl. § 5-6c om «Varsel til fornærmede og etterlatte» har følgende ordlyd:
«Dersom det er av betydning for fornærmede i straffesaken eller dennes etterlatte, skal den
faglig ansvarlige gi fornærmede eller etterlatte informasjon om vedtak som nevnt i §§ 5-2 og
5-4. Varslingsplikten omfatter også informasjon om overføring mellom ulike sikkerhetsnivåer
innen samme institusjon. Dersom det er av særlig betydning for fornærmede eller etterlatte,
skal den faglig ansvarlige også varsle om tidspunkt for enkeltpermisjoner.
Dersom det er av betydning for fornærmede i straffesaken eller dennes etterlatte å få
kjennskap til at domfelte unndrar seg gjennomføring av dom på overføring til tvungent
psykisk helsevern, skal den faglig ansvarlige så snart som mulig varsle fornærmede eller
dennes etterlatte om unndragelsen.
Dersom det er av betydning for fornærmede i straffesaken eller dennes etterlatte å få
kjennskap til tidspunktet for opphør av dom på tvungent psykisk helsevern, skal den faglig
ansvarlige varsle fornærmede eller dennes etterlatte på forhånd.
Lovbestemt taushetsplikt er ikke til hinder for at den faglig ansvarlige gir opplysninger etter
første til tredje ledd til den fornærmede eller dennes etterlatte. Lovbestemt taushetsplikt er
heller ikke til hinder for at den faglig ansvarlige og påtalemyndigheten utveksler nødvendige
opplysninger av betydning for varsling etter første til tredje ledd.
Bestemmelsene i første til tredje ledd gjelder bare så langt fornærmede eller dennes
etterlatte ønsker slik varsling, og så langt hensynet til domfeltes sikkerhet blir tilstrekkelig
ivaretatt.
Domfelte, fornærmede og dennes etterlatte kan påklage vedtak om varsling etter første og
tredje ledd til Fylkesmannen.
Departementet kan gi nærmere forskrifter om varslingsplikten etter første til fjerde ledd.»
Ett felles vilkår etter første til tredje ledd for at varslingsplikt skal inntre, er at det er «av betydning
for fornærmede i straffesaken eller dennes etterlatte» å bli varslet. I hvert enkelt tilfelle må det
derfor foretas en konkret vurdering av hvilket behov fornærmede/etterlatte vil ha for å forberede
seg på å treffe på domfelte utenfor behandlingsinstitusjonen. Relasjonen mellom domfelte og
fornærmede/etterlatte må vurderes, i tillegg til hvor sannsynlig det er at de kan treffe på hverandre.
Geografisk avstand mellom partene, praksis for utganger og permisjoner ved den aktuelle
institusjonen mv. vil da være relevante momenter. Premissene i dommen i den aktuelle straffesaken
kan også gi nyttig veiledning.
Dette betyr ikke at fornærmede eller etterlatte må ta initiativet til at det varsles, men at det må
avklares om vedkommende ønsker å bli varslet. I Prop. 91 L (2012–2013) understrekes at det som
regel vil være av betydning for fornærmede eller etterlatte å bli varslet hvis endringer i
gjennomføringen av dommen innebærer en endret risiko for at de kan treffe på domfelte. Det er den
faglig ansvarlige som tar stilling til om vilkåret «av betydning» er oppfylt, og det skal etter
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forarbeidene legges stor vekt på fornærmedes eller etterlattes eget syn på betydningen av å få et
varsel.
Fornærmede eller dennes etterlatte kan reservere seg mot slik varsling, og i alle fall mot repetitive
varslinger i samband med permisjoner og liknende der det er lite realistisk at fornærmede og
lovbryter vil støte sammen, for eksempel på grunn av lange avstander mellom oppholdsstedene.
Dette tydeliggjøres i femte ledd der det framgår at varslingsplikten bare gjelder «så langt
fornærmede eller dennes etterlatte ønsker å bli varslet og så langt hensynet til domfeltes sikkerhet
blir tilstrekkelig ivaretatt».
Fornærmede eller dennes etterlatte skal varsles om overføring av domfelte fra døgnopphold i en
institusjon til tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold. Slike overføringer kan innebære større
risiko for at fornærmede eller etterlatte kan treffe på domfelte utenfor institusjonen. Hvis
fornærmede eller etterlatte ønsker å få vite at domfelte ikke lenger har døgnopphold, bør de
vanligvis varsles om slike avgjørelser, forutsatt at hensynet til domfeltes sikkerhet blir tilstrekkelig
ivaretatt. Det er dette som henvisningen i første ledd til phvl. § 5-2 (hvilken institusjon som skal ha
behandlingsansvaret) og § 5-4 (overføringer av domfelt fra døgnopphold i institusjon til døgnopphold
utenfor institusjon og fra døgnopphold i en institusjon til døgnopphold i en annen institusjon)
innebærer.
Videre framholder departementet at fornærmede eller dennes etterlatte også skal varsles om
avgjørelser som gjelder overføring av domfelte fra døgnopphold i én institusjon til døgnopphold i en
annen institusjon.
Det kan være av betydning for fornærmede eller etterlatte å få kunnskap om hvilken institusjon som
har behandlingsansvaret for domfelte, slik at de kan være forberedt på muligheten for å treffe på
domfelte på nye steder. I forbindelse med varselet er det ofte nødvendig å gi utfyllende informasjon
av betydning for fornærmedes og etterlattes muligheter for å treffe på domfelte, for eksempel
praksis for utganger og permisjoner ved den aktuelle institusjonen eller det aktuelle sikkerhetsnivået.
Det er første ledd siste punktum gitt en egen bestemmelse om at varsel om enkeltpermisjoner bare
skal gis når dette er av «særlig betydning» for fornærmede eller dennes etterlatte å få kjennskap til
slike.
Etter andre ledd skal varsel gis dersom domfelte unndrar seg gjennomføring av dom på overføring til
tvungent psykisk helsevern, og dette er av betydning for fornærmede eller etterlatte. Dette vil
omfatte både rømning og andre unndragelser. For eksempel kan det være av betydning for
fornærmede og etterlatte å få vite at den domfelte ikke har kommet tilbake etter permisjon.
Etter tredje ledd omfatter varslingsplikten tidspunktet for opphør av dom på tvungent psykisk
helsevern dersom det er av betydning for fornærmede i straffesaken eller dennes etterlatte å få
kjennskap til dette opphørstidspunktet.
Slikt varsel innebærer videreformidling av ellers taushetsbelagt informasjon, og i fjerde ledd er
lovfestet at taushetsplikt etter helsepersonelloven eller annen lovgivning ikke vil stå i veien for de
forannevnte pliktene til å varsle fornærmede eller dennes etterlatte. Taushetsplikten er heller ikke til
hinder for at den faglig ansvarlige og påtalemyndigheten kan utveksle nødvendige opplysninger av
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betydning for varsling etter første til tredje ledd. Dette er en praktisk viktig bestemmelse for at
varslingen skal kunne skje på en hensiktsmessig og mest mulig skånsom måte.
Det er den faglig ansvarlige som er ansvarlig for at lovbestemt varsling blir gjennomført. Lovteksten
legger opp til at vedkommende også er den som konkret varsler, men det må være mulig å delegere
dette til annen offentlig person/myndighet som har god kontakt med fornærmede eller etterlatte.
Det framheves i Prop. 91 L (2012–2013) at faglig ansvarlig skal ivareta samfunnsvernet og personers
sikkerhet (det gjelder både den domfeltes og offerets/pårørendes sikkerhet) ved gjennomføring av
dom på tvungent psykisk helsevern, og det er faglig ansvarlig som bestemmer hvordan det tvungne
psykiske helsevernet til enhver tid skal gjennomføres.
Hvis faglig ansvarlig ikke kjenner til hvem som er fornærmet eller etterlatte i straffesaken, må slik
informasjon innhentes fra påtalemyndigheten. I den grad påtalemyndigheten har kjennskap til
forhold som gjør det utilrådelig å gjennomføre varsling, må påtalemyndigheten formidle dette.
Selv om dette unntaket fra lovbestemt taushetsplikt i noen saker kan påvirke tillitsforholdet mellom
faglig ansvarlig og domfelte i negativ forstand, framheves i forarbeidene at hensynet til fornærmede
eller dennes etterlatte må veie tyngst, ikke minst ved alvorlige volds- og seksualforbrytelser hvor det
kan være en stor påkjenning for fornærmede eller dennes etterlatte å treffe på domfelte.
Domfeltes sikkerhet skal vektlegges der det er aktuelt med hevnaksjoner eller liknende som utsetter
domfelte for fare dersom varsling gjennomføres. Dette er også en konkret vurdering som den faglig
ansvarlig må foreta, eventuelt etter å ha forhørt seg med påtalemyndigheten, jf. tredje ledd, som
nettopp åpner for at faglig ansvarlig og påtalemyndigheten «utveksler nødvendige opplysninger av
betydning for varsling».
Som i straffegjennomføringslovens varslingsbestemmelser skal begrepet etterlatte omfatte avdødes
ektefelle, samboer, barn, foreldre eller søsken. I utgangspunktet er det tilstrekkelig at én av de
etterlatte varsles, og dette bør klargjøres mellom faglig ansvarlig og de etterlatte.
Dersom adressen til fornærmede eller etterlatte ikke er tilgjengelig for helsetjenesten, for eksempel
på grunn av hemmelig eller skjermet adresse, skal politiet anmodes om å bistå med varsling.
Det framgår ikke for phvl. § 5-6c, verken av lov, forarbeider eller rundskriv, hvem som skal ta stilling
til om varsling er ønsket eller ikke dersom offeret eller etterlatte er mindreårig. Det er rimelig å ta
utgangspunkt i samme retningslinjer som for straffegjennomføringsloven, se punkt 4.2.2, ikke minst
fordi forarbeidene legger opp til så lik forståelse som mulig.
Det er lovfestet klagerett på den faglig ansvarliges beslutninger knyttet til varslingsplikten. Mens
fornærmede i straffesaken eller dennes etterlatte mest sannsynlig vil påklage at varsling i et konkret
tilfelle, eller mer generelt, ikke vil finne sted, vil domfelte mer ofte påklage at slik varsling er vedtatt
eller har skjedd. Klageinstans er fylkesmannen. Det er beslutningene til den faglig ansvarlige som kan
påklages og eventuelt overprøves slik at varsling/ikke-varsling for framtiden skjer ut fra vurderingene
i klagerunden.
Varslet skal gis i så god tid som mulig, slik at fornærmede eller dennes etterlatte kan innrette seg
etter det. Det må framgå uttrykkelig av varselet at fornærmede eller etterlatte kan reservere seg mot
ytterligere varsel i framtiden.
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Det framgår av Prop. 91 L (2012–2013) at den faglig ansvarliges beslutning om varsling, eller det ikke
å varsle, er enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand, og det henvises til forvaltningslovens regler
om klage, innsyn mv. Spørsmålet om klagerett når det gjelder varsling fra kriminalomsorgen er ikke
regelfestet i straffegjennomføringsloven, men innfortolket i retningslinjene, se punkt 4.2.3.
Det kan i utgangspunktet synes påfallende at disse klagesakene skal behandles av fylkesmannen og
ikke av kontrollkommisjonen som ellers er klageinstans etter avgjørelser etter phvl. kap. 5.
Fylkesmannen er ikke inne i bildet vedrørende andre avgjørelser etter bestemmelsene i phvl. kap. 5.
Det er per 1. januar 2019 ikke gitt forskriftsbestemmelser om varslingsplikten etter
forskriftshjemmelen i § 5-6c sjuende ledd. Heller ikke er det bestemmelser i psykisk
helsevernforskriften (forskrift 16. desember 2011 nr. 1258) med relevans for varslingsplikten.
4.3.3 Praksis
Helse- og omsorgsdepartementet utga is september 2013 Rundskriv I-4/2013 Endringer i psykisk
helsevernloven – Varsling av fornærmede og etterlatte, nattelåsing av pasientrom m.m. som nettopp
omhandler forståelsen av de aktuelle regelendringene. Helsedirektoratet har også gitt visse
retningslinjer for lovforståelsen i Rundskriv I-1/2017 Psykisk helsevernloven og psykisk
helsevernforskriften med kommentarer, sist oppdatert 29. november 2017. De to rundskrivene er
ikke samstemt idet I-1/2017 ikke viser til synspunkter eller vurderinger i I-4/2013. Innholdet er like
fullt ganske likt idet begge rundskrivene lener seg tungt på forarbeidene til § 5-6c.
Det understrekes i rundskrivene at bestemmelsene som er gjennomgått i punkt 4.3.2, pålegger faglig
ansvarlig å varsle fornærmede eller etterlatte om nærmere angitte vedtak og hendelser som
medfører risiko for at de vil kunne treffe på den domfelte. Det skal varsles om vedtak om hvilken
institusjon som skal ha behandlingsansvaret for den domfelte og om vedtak om overføringer av
domfelt fra døgnopphold i institusjon til døgnopphold utenfor institusjon og fra døgnopphold i én
institusjon til døgnopphold i en annen institusjon. Det understrekes i rundskrivet at regional
sikkerhetsavdeling i denne sammenheng regnes som egen institusjon, slik at overføringer til/fra
regional sikkerhetsavdeling omfattes av varslingsplikten. Etter annet punktum omfatter
varslingsplikten også overføring mellom ulike sikkerhetsnivåer innen samme institusjon.
I vurderingen av om det vil være av betydning å bli varslet skal det som nevnt legges vekt på om
avgjørelsen eller hendelsen innebærer en endring i risikoen for at de kan treffe på domfelte utenfor
institusjonen, slik at fornærmede eller etterlatte kan forberede seg på dette, se for øvrig punkt 4.3.2
for momenter til denne vurderingen.
Når det gjelder å varsle om tidspunkt for enkeltpermisjoner, er det lovfestet en varslingsplikt hvis det
er av særlig betydning for fornærmede/etterlatte. Det er altså en høyere terskel for varsling av
permisjoner da varsling av hver eneste enkeltpermisjon kan innebære unødig byråkratisering og uro
hos fornærmede og etterlatte. Varigheten av permisjonen(e) og geografisk avstand vil være
momenter av betydning ved denne vurderingen. Faglig ansvarlig bør generelt orientere fornærmede
og etterlatte om permisjons- og utgangspraksis samtidig som det varsles om overføring mellom
institusjoner og nivåer.
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Ved rømning foreligger i utgangspunkt en varslingsplikt. Det gjelder også dersom domfelte ikke
kommer tilbake etter permisjon, men da må valget av varslingstidspunkt ta utgangspunkt i hvor lang
tid det er gått siden domfelte skulle vært tilbake.
Tredje ledd pålegger varsling dersom det er av betydning for fornærmede i straffesaken eller dennes
etterlatte å få kjennskap til tidspunktet for opphør av dom på tvungent psykisk helsevern. Dette
presiseres i lovteksten at dette varslet skal gis på forhånd. Dette innebærer at varsel kan bli gitt før
avgjørelsen er endelig. I så fall må det informeres om at avgjørelsen kan bli endret.
Lovforståelsen i rundskrivene bør i utgangspunktet legges til grunn for praksis idet det ikke er øvrige
rettskilder å støtte seg til utover lovteksten. Vi har kontaktet faglig ansvarlige ved enkelte
institusjoner innen sikkerhetspsykiatrien og blitt meddelt at reglene om varsling som regel blir fulgt i
praksis, men med enkelte klare ulikheter fra institusjon til institusjon.12
Ved sikkerhetsavdelingen Stavanger HF holdes for eksempel personlige møter med
fornærmede/etterlatte hvor varslingsspørsmålene diskuteres. Ved Universitetssykehuset i NordNorge praktiseres også personlig kontakt, men da per telefon. I Trøndelag er det etablert en egen
praksis, hvor politiet er involvert i varslingen. På Dikemark sykehus er det laget egne retningslinjer
basert på § 5-6c, og informasjonen/varslingen skjer skriftlig. I Skien følges stort sett reglene.
Samtidig som det er en noe uensartet praksis, er det også fra faglig ansvarlige pekt på enkelte
uheldige sider ved den vedtatte varslingsordningen. De etterlatte/berørte kan påføres unødig frykt
ved gjentatte beskjeder om korte permisjoner eller endringer i gjennomføringen av særreaksjonen
tvungent psykisk helsevern. Regelmessige varslinger kan vedlikeholde en forventingsangst og skape
unødig mye bekymring gjennom stadige påminnelser ved slike varsler.
Likeledes er det anført av faglig ansvarlige at varsling ansees som tidkrevende og «stjeler tid» fra
oppfølging av pasientene ved institusjoner med mange domfelte. Videre stilles spørsmål ved nytten
av informasjon, og om informasjonen kan bidra til retraumatisering – særlig når det er gått lang tid
siden det aktuelle lovbruddet.
Det er nok noe ulike holdninger til varslingsreglenes «godhet» som fører til uens praksis, og da i
tillegg til at psykiatere i en behandlingssituasjon vil føle en større grad av lojalitet til pasienten enn til
samfunnsoppdraget, selv om dette oppdraget er tydelig nok i sikkerhetspsykiatrien. Et flertall av de
aktuelle pasientene er plassert innen sikkerhetspsykiatrien når de først er underlagt
institusjonsomsorg.
Innen kriminalomsorgen vil et rundskriv fra Kriminalomsorgsdirektoratet med retningslinjer ofte
måtte oppfattes som en instruks, og derved direkte bindende innad i organisasjonen. Her er det
direkte styringsmulighet innad i organisasjonen. Retningslinjer i rundskrivene fra Helse- og
omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet vurderes nettopp som retningslinjer, idet de er gitt av

12

Det kan vises til mail mottatt 3. januar 2019 fra overlege Gunnar Vik, Sikkerhetsseksjon 3A, Klinikk for Psykisk
helsevern og rusbehandling i Skien, mail og brev mottatt 14. januar 2019 fra overlege Siri Anita Medalen, Helse
Stavanger HF, og en oppsamlende mail mottatt 15. januar 2019 fra jurist Øivind Holst, Nasjonal
koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern, OUS.
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en instans som ikke er overordnet helseforetakene og virksomheten der. Det er for eksempel
fylkesmannen som er klageinstans for klager over varslingsvedtak.
Kriminalomsorgens varslingsplikt er i tråd med kriminalomsorgens hovedoppgave som er
samfunnsvern, selv om attføringsaspektene også skal ivaretas. I psykisk helsevern er
primæroppgaven behandling og attføring, selv om samfunnsvernoppgaver også skal ivaretas. Derfor
var det under lovforarbeidene tvil om varslingsplikten skulle pålegges faglig ansvarlig eller
påtalemyndigheten, se punkt 4.3.1.
Det en forutsetning etter femte ledd at den fornærmede eller etterlatte selv ønsker å bli varslet.
Dette betyr imidlertid ikke at den fornærmede eller etterlatte må ta initiativet til at det skal varsles.
Også hensynet til domfeltes egen sikkerhet må tillegges vekt ved vurderingen av om det skal gis
varsel. Dersom det foreligger fare for hevnaksjoner o.l. mot domfelte, må hensynet til domfeltes
sikkerhet avveies mot den velferdsmessige betydningen for fornærmede og etterlatte.
Faglig ansvarlig eller fylkesmannen kan beslutte at vedtak om varsling ikke skal iverksettes før
klagefristen er ute eller klagen er avgjort, se fvl. § 42. Hvis det ikke er truffet beslutning om utsatt
iverksetting, kan fornærmede eller dennes etterlatte varsles straks dette er besluttet.
Varselet bør gis i så god tid at fornærmede eller dennes etterlatte kan innrette seg etter det. Det må
framgå uttrykkelig av varslet at mottakeren kan reservere seg mot ytterligere varsel i fremtiden.
Ved henvendelse til Fylkesmannen i Oslo og Viken har vi fått opplyst per mail at Fylkesmannen kun
har mottatt og behandlet én klage etter varslingsreglene etter at disse trådte i kraft.13 Klagen kom fra
domfelte og gjaldt varsling av to personer der han overfor begge hadde opptrådt svært truende, og
der begge fornærmede hadde uttrykt ønske om varsling. Klager ble ikke gitt medhold, og vedtaket
om varsling fra det aktuelle sykehuset ble opprettholdt.
Fylkesmannen i Oslo og Viken har ansvaret for klagebehandling som gjelder domfelte fra flere
sykehus med sikkerhetssenger, slik at det ikke synes som om klagereglene er hyppig anvendt.

4.4 Noen oppsummerende og sammenlignende vurderinger med
relevans for en eventuell varslingsplikt for barneverntjenesten
Det er i utgangspunktet ganske likelydende plikter om varsling som framgår av de aktuelle
bestemmelsene i straffegjennomføringsloven (punkt 4.2) og psykisk helsevernloven (punkt 4.3). I stor
utstrekning gjelder varslingsplikten de samme typer situasjoner der det foreligger muligheter for
møter mellom domfelte og fornærmede/etterlatte. Varslingspliktene i psykisk helsevernloven er
basert på pliktene i straffegjennomføringsloven. I Prop. 91 L (2012–2013) der reglene om
varslingsplikt ble foreslått, er det lengre henvisninger til reglene i straffegjennomføringsloven,
herunder lengre sitater fra de dagjeldende «Retningslinjene til straffegjennomføringsloven»

13

Fylkesmannens vedtak er blitt oversendt i anonymisert form den 4. februar 2019 sammen med en melding
om at dette er den eneste klagesaken som er behandlet så langt. Vedtaket med referat fra premissene
levner ingen tvil om at det overfor begge fornærmede hadde vært framsatt alvorlige trusler med bruk av
våpen. Dette samt gjentakelsesfaren var bakgrunnen for at vedkommende hadde blitt dømt til tvungent
psykisk helsevern.
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punkt 3.39.6 om varsling av fornærmede og etterlatte når det gjelder permisjon og
soningsavbrudd.
Det er stort sett de tilsvarende situasjonene som vil være relevante også ved innføring av en
eventuell varslingsplikt for barneverntjenesten til fornærmede eller etterlatte. Særlig viktig er
informasjon om hvilken institusjon vedkommende er plassert på, om flytting til annen institusjon, om
utskrivning fra barneverninstitusjon, om eventuelle rømninger eller andre forsvinninger, og om
permisjoner som går over flere døgn og der den mindreårige ikke «fotfølges» av ansatte.
Fordi instansene som står for straffegjennomføring er vant med en regelbestemt tilnærming, er det
mulig å lovfeste en samlet henvisningsparagraf i straffegjennomføringsloven som viser til ulike
bestemmelse med et materielt innhold. I psykisk helsevernloven ble det funnet mer hensiktsmessig å
samle alle varslingsbestemmelsene i én paragraf.
Skal det innføres varslingsplikter for barneverntjenesten, vil det også der være mest hensiktsmessig
med én samlet bestemmelse i barnevernloven der alle varslingssituasjonene er samlet, og da
inkludert en regel som opphever den taushetsplikten for varslingssituasjonene, se nærmere utkast til
varslingsregel i punkt 6.
Det er hensiktsmessig eventuelt å legge samme forståelse av fornærmede og etterlatte til grunn som
framgår av Helsedirektoratets rundskriv til psykisk helsevernloven, dvs. at «etterlatte» skal forstås
slik at det omfatter avdødes ektefelle, samboer, barn, foreldre eller søsken.
På tilsvarende måte som i phvl. § 5-6c bør det lovfestes at den fornærmede eller etterlatte selv
ønsker å bli varslet. Eventuelle varslingsplikter må hensynta den mindreåriges egen sikkerhet ved
vurderingen av om det skal gis varsel eller ikke. Dersom det foreligger fare for hevnaksjoner o.l. mot
den mindreårige, må hensynet til den mindreåriges sikkerhet gå foran den velferdsmessige
betydningen for fornærmede og etterlatte.
Ett viktig spørsmål er om det skal være en plikt til å varsle, eller om det heller bør gis en diskresjonær
bestemmelse som tilsier at barneverntjenesten kan varsle dersom det vurderes å være en
nærliggende fare for nye voldsepisoder. Både i straffegjennomføringsloven og psykisk helsevernloven
er det lovfestet en plikt til å varsle i bestemte situasjoner. Denne plikten suspenderes etter
lovbestemmelsene bare når fornærmede og etterlatte gir uttrykk for at de ikke ønsker varsling, eller
når sikkerheten til den domfelte tilsier dette.
I barneverntjenesten vil det være større grunn til å vurdere varslingsbehovet mer konkret, både hva
gjelder vurderingen av den mindreåriges skadepotensial og fornærmede og etterlattes behov.
Som vi understreker i punkt 6 finner vi at mothensynene, både på individ og gruppenivå, tilsier at
varslingsregler ikke bør gis, i alle fall med mindre det samtidig fortas lovendringer som tilsier at
barneverntjenesten skal ivareta samfunnsvernoppgaver også i situasjoner der dette står i motstrid til
hensynet til barnets beste.
Enten det åpnes for en plikt til å varsle, eller en skjønnsmessig rett til å varsle, må det innføres
klageordninger på tilsvarende måte som i straffegjennomføringsloven (punkt 4.2.3) og psykisk
helsevernloven (punkt 4.3.3). Det framstår som naturlig at fylkesmannen er klageinstans, idet
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fylkesmannen blant annet er klageinstans for alle tvangsinngrep etter rettighetsforskriften som er
hjemlet i barnevernloven.
Disse spørsmålene og utfordringene som en eventuell varslingsregel reiser, er nærmere drøftet i
punkt 6.

5. Utenlandsk rett
5.1 Innledning
Oppdragsavtalen tilsier en kartlegging og beskrivelse av rettstilstanden i andre sammenlignbare land,
herunder om hensyn bak eventuelle lignende regler på området.
Vi har begrenset informasjonsinnhentingen til nordiske land. En tilsvarende avgrensning ble valgt i
NOU 2016: 16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse. I NOU 2016: 16
punkt 6.6 redegjøres for rettighetspreget i andre land, og framstillingen er her begrenset til
rettsstillingen i øvrige nordiske land. I punkt 13.5 om kontakt og samvær i andre land er
framstillingen av nordisk rett supplert med engelske forhold. Andre steder inndras ikke komparativ
rett.
I England er den kriminelle lavalderen 10 år, og der er derfor ingen grunn for i denne utredningen å
innhente engelske regler. Alle nordiske land har 15 års grense for strafferettslig tilregnelighet.
Informasjonen er innhentet ved direkte kontakt med utvalgte strafferettsjurister i tre av landene,14
og ved en bestilt betenkning hva gjelder svensk rett.15

5.2 Sverige
Det finnes i svensk rett ingen uttrykkelig regel som innebærer at offer for en voldshandling, eller
nærstående eller etterlatte til offeret, skal meddeles når det er en mindreårig gjerningsperson som
forlater et behandlings- eller omsorgssted, for eksempel innenfor barnevernet, der vedkommende er
eller har vært plassert.
For at slik meddelelse skal kunne gis, kreves som regel at det enten gjelder en person som er dømt til
og gjennomfører fengselsstraff (se fängelseförordningen (2010:2010) 35-36 §§) eller dømt til og
gjennomfører «rättspsykiatrisk vård» (se lag om rättspsykiatrisk vård (1991:1129) 28 §).
Her er reglene ganske så like som i Danmark og Norge. Etter fängelseförordningen § 35 og § 36 kan
det gis meddelelse til «målsägande» (offeret) etter forespørsel om slik underretning er ønsket, se
fängelseförordningen § 35 med følgende ordlyd:
«Om en intagen avtjänar straff för ett brott som har riktats mot någons liv, hälsa, frihet eller
frid, ska målsäganden tillfrågas om han eller hon vill bli underrättad om

14

Professor Trine Baumbach, Det Juridiske Fakultet, Universitetet i København, professor Ragnheiður
Bragadóttir, Faculty of Law, University of Iceland og og lic.jur. Håkan Stoor, 00350 Helsingfors.
15
Betenkningen er utarbeidet av Linnea Larsson, jurist ved Institutet för Medicinsk Rätt AB, SE-181 24 Lidingö.
– Avgitt 10. januar 2019.
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1. i vilken anstalt den intagne är placerad,
2. den intagne förflyttas till en annan anstalt eller överförs till en annan stat för verkställighet
av straffet där,
3. den intagne vistas utanför anstalt enligt 9 kap. 1 §, 10 kap. 1-4 §§ eller 11 kap. 1 §
fängelselagen (2010:610),
4. den intagne, eller Kriminalvården, ansöker om omvandling enligt lagen (2006:45) om
omvandling av fängelse på livstid,
5. den intagne friges,
6. den intagne rymmer eller fritas, eller
7. den intagne uteblir efter permission eller någon annan vistelse utanför anstalten.
En begärd underrättelse om en planerad vistelse utanför anstalten behöver inte lämnas i de
fall en underrättelse på grund av beslutad bevakning eller andra förhållanden framstår som
uppenbart obehövlig. Detsamma gäller när en underrättelse kan befaras medföra fara för
den intagnes liv eller hälsa. Förordning (2015:115).»
I samme lov § 36 gis regler om når og hvordan slik underretning skal gis:
«En underrättelse enligt 35 § ska lämnas i lämplig tid och utformas med hänsyn till
omständigheterna i det enskilda fallet.
En underrättelse ska innehålla information om de regler som gäller för meddelande av
kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud, om inte sådan information har
lämnats tidigare. Förordning (2011:974).»
I lag om rättspsykiatrisk vård § 28 heter det tilsvarende:
«Ges en patient rättspsykiatrisk vård som är förenad med särskild utskrivningsprövning ska
chefsöverläkaren, om det behövs med hänsyn till brottet och övriga omständigheter, ge
målsäganden möjlighet att begära att bli underrättad när
1. patienten har lämnat sjukvårdsinrättningen utan tillstånd eller inte har återvänt dit sedan
tiden för ett tillstånd att vistas utanför inrättningens område har gått ut eller tillståndet har
återkallats,
2. beslut har fattats om att patienten får vistas utanför sjukvårdsinrättningens område,
3. beslut har fattats om att patienten ska genomgå öppen rättspsykiatrisk vård, eller
4. beslut har fattats om att vården ska upphöra.
Önskar målsäganden underrättelse, ska en sådan ges vid beslut som anges i denna paragraf
innan patienten lämnar vårdinrättningen och annars så snart som möjligt.
Om det finns särskilda skäl får en sådan underrättelse lämnas utan att målsäganden begärt
att bli underrättad.
Underrättelsen ska utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna i
det enskilda fallet.
Underrättelsen ska innehålla information om de regler som gäller för meddelande av
kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud. Lag (2011:490).»
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Som i øvrige nordiske land er dette regler som ikke omfatter mindreårige gjerningspersoner som av
den grunn ikke kan dømmes til straff eller «rättspsykiatrisk vård». Den kriminelle lavalderen er i alle
nordiske land 15 år.
Det kan like fullt finnes muligheter for å gi slik informasjon, men dette krever da avveining av flere
ulike regelsett som gjelder for henholdsvis taushetspliktsregler og pasientens krav på
integritetsbeskyttelse på den ene siden, og da vurdert opp mot en nærliggende og alvorlig fare for
angrep mot liv og helse dersom slik informasjon ikke blir gitt, se nærmere punkt 5.6. I Sverige er det
noe ulike regler om taushetsplikt i henholdsvis privat og offentlig virksomhet, og dette kan gi noe
ulike utgangspunkter for disse avveiningene.
Men det viktigste er å fastslå at det ikke foreligger regler av den typen som denne utredningen skal
vurdere, dvs. en nærmest automatisk varslingsplikt dersom en fornærmet eller etterlatt vil kunne
støte på en gjerningsperson som er ute på «frifot» eller «på egen hånd», om da vedkommende var
mindreårig da et alvorlig lovbrudd ble begått og derfor er uten straffansvar.

5.3 Danmark
De lovene det vises til nedenfor for presentasjonen av dansk rett, er Straffeloven (LBK nr 1260 af
23/10/2007 ), Retsplejeloven (LBK nr 1284 af 14/11/2018) og Lov om bekæmpelse af
ungdomskriminalitet (LOV nr 1705 af 27/12/2018). Ungdomskriminalitetsloven § 2 avgrenser
virkeområdet til barn og unge i alderen 15 til 17 år som er idømt fengselsstraff for personfarlig
kriminalitet eller idømt fengselsstraff for anden alvorlig kriminalitet ved overtredelse av straffeloven,
lov om euforiserende stoffer, våpenloven eller knivloven, og som samtidig vurderes å være i særlig
risiko for at begå ytterligere kriminalitet.
Ungdomskriminalitetsloven kommer også til anvendelse for barn og unge i alderen 10 til 14 år, som
har oppholdstillatelse eller fast, lovlig opphold i Danmark, og som er mistenkt for personfarlig
kriminalitet eller mistenkt for anden alvorlig kriminalitet ved overtredelse av straffeloven, lov om
euforiserende stoffer, våpenloven eller knivloven, og som samtidig vurderes at være i særlig risiko for
at begå ytterligere kriminalitet.
Utgangspunktet i dansk rett er at en lovbryter, over den kriminelle lavalder på 15 år (dansk straffelov
§ 15), skal idømmes en fengselsstraff dersom lovbruddet er alvorlig nok. Om forholdene tilsier det, vil
lovbryteren bli «mentalundersøgt», og hvis vedkommende enten var «utilregnelige på grund af
sindssygdom eller tilstande, der må ligestilles hermed», straffes vedkommende ikke (dansk straffelov
§ 16). Tilsvarende gjelder personer som er «mentalt retarderede i højere grad».
Hvis vedkommende blir frifunnet efter straffelovens § 16, vil vedkommende bli idømt en
foranstaltning efter straffelovens § 68.
Hvis vedkommende befant seg i «en tilstand, der var betinget af mangelfuld udvikling, svækkelse
eller forstyrrelse af de psykiske funktioner – som ikke er omfattet af § 16 – ville retten i stedet for
straf kunne træffe bestemmelse om foranstaltninger som nævnt i straffelovens § 68, 2. pkt., jf.
straffelovens § 69». De aktuelle foranstaltningene til erstatning for fengselsstraff må vurderes til å
være mere formålstjenlige enn fengselsstraff for den aktuelle lovbryteren. Om dette ikke er tilfellet,
og det skjer ikke så rent sjeldent, blir en ordinær fengselsstraff utmålt.
Strl. § 68 fastslår hva som ligger i «foranstaltninger»:
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«Hvis en tiltalt frifindes for straf i medfør af § 16, kan retten træffe bestemmelse om
anvendelse af andre foranstaltninger, der findes formålstjenlige for at forebygge yderligere
lovovertrædelser. Såfremt mindre indgribende foranstaltninger som tilsyn, bestemmelser
vedrørende opholdssted eller arbejde, afvænningsbehandling, psykiatrisk behandling m.v.
ikke findes tilstrækkelige, kan det bestemmes, at den pågældende skal anbringes i hospital
for sindslidende, i institution for personer med vidtgående psykiske handicap eller under
tilsyn med mulighed for administrativ anbringelse eller i egnet hjem eller institution til særlig
pleje eller forsorg. Anbringelse i forvaring kan ske under de betingelser, der er nævnt i § 70.»
Varslingsreglene står i Retspleielovens § 741g som gjengis nedenfor. De relevante setningene, som
kommenteres under, er uthevet med kursiv i lovteksten under:
«Stk. 1.
I sager, hvor der er afsagt dom om ubetinget fængselsstraf for en grovere overtrædelse af
straffeloven, hvor vold, trusler eller anden personfarlig kriminalitet indgår, eller en
seksualforbrydelse, underrettes den forurettede efter anmodning om tidspunktet for den
dømtes første uledsagede udgang og løsladelse og om eventuel undvigelse, hvis den dømte
har været varetægtsfængslet før dom og ikke har været løsladt mellem dommens afsigelse
og fuldbyrdelse. I sådanne tilfælde underrettes den forurettede desuden efter anmodning,
hvis gerningsmanden under afsoning og på institutionens område med institutionens viden
medvirker i optagelserne til et tv- eller radioprogram produceret til udsendelse her i landet,
hvori den pågældende har en fremtrædende rolle, eller i et portrætinterview i et dansk
dagblad. Det samme gælder ved medvirken i optagelserne af et sådant tv- eller
radioprogram eller interview uden for institutionens område i tilfælde, hvor institutionen har
meddelt tilladelse til udgang med viden herom. Er den forurettede afgået ved døden,
underrettes den forurettedes nære pårørende efter anmodning. Underretning kan afslås, hvis
væsentlige hensyn til gerningsmanden taler for det.
Stk. 2.
Reglerne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis gerningsmanden er dømt til anbringelse
efter straffelovens §§ 68, 69, 73 eller 74 a eller til forvaring efter straffelovens § 70.
Stk. 3.
Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om underretningsordningen, herunder om,
at afgørelser ikke kan påklages til en højere administrativ myndighed.»
Strafferettsprofessor Trine Baumbeck, Københavns Universitet, som også er kjent for sitt «offerperspektiv» på strafferettens område, opplyser at det så langt hun kjenner til, ikke er planer om
tilsvarende varslingsregler overfor lovbrytere under den kriminelle lavalder.
Til forskjell fra Norge ser vi at det også er varslingsregler som gjelder ved opptak til TV- eller
radioprogram, eller ved portrettintervju i dansk avis.
Varslingsreglene gjelder som i Norge den «forurettede» (norsk: fornærmede), og dersom
vedkommende er død, skal den forurettedes «nære pårørende» skje «efter anmodning».
Og i stk. 2 fastslås at tilsvarende varslingsregler gjelder også for utilregnelige som er dømt til
anbringelse, for eksempel i mental-institusjon (norsk: psykisk helsevern), mens stk. 3 er en
forskriftshjemmel.
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For lovbrytere under 15 år gjelder den nylig vedtatte «ungdomskriminalitetsloven». I denne loven
finnes ingen regler om varsling («underrettelse») av fornærmede eller etterlatte. Derimot finnes en
bestemmelse om at den mindreåriges kommune skal varsles dersom vedkommende unndrar seg
tiltak som bestemt av Ungdomskriminalitetsnævnet. Dette framgår av § 50 med følgende ordlyd
(relevante setninger er uthevet med kursiv i lovteksten under):
«Stk. 1.
Unddrager barnet eller den unge sig tilsynet efter § 47, eller efterlever barnet eller den unge
ikke Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse, jf. §§ 12-14 og § 18, stk. 2, skal
ungekriminalforsorgen træffe foranstaltninger med henblik på at genetablere tilsynet og
sikre, at barnet eller den unge efterlever Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse.
Stk. 2.
Fører foranstaltningerne ikke til, at tilsynet genetableres, eller undlader barnet eller den
unge fortsat at efterleve Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse, skal
ungekriminalforsorgen indberette sagen til nævnet og underrette barnets eller den unges
opholdskommune. Er den unge ved dom eller som vilkår for prøveløsladelse underlagt vilkår
om at efterleve Ungdomskriminalitetsnævnet afgørelse, jf. straffelovens § 57, nr. 10, skal
ungekriminalforsorgen foretage indberetning til kriminalforsorgen.»
Den eneste underrettelse som skal skje til forurettede, er om møte i Ungdomskriminalitetsnævnet
som i møte fastsetter reaksjonen mot lovbrudd. I § 28 stk. 4 framgår at «Nævnet underretter
eventuelle forurettede og, hvis forurettede er under 18 år, forældremyndighedsindehaverne om
mødet i nævnet.»
I motsetning til Norge der tiltak overfor lovbrytere under 15 år skjer i barnevernets regi ved
plassering etter barnevernlovens bestemmelser, har tydeligvis Danmark opprettet en egen
«kriminalomsorg for barn og unge» som da pålegger underrettelsesplikter til den aktuelle kommune,
noe som ikke framstår som aktuelt i Norge der nettopp barneverntjenesten er kommunalt forankret,
selv om institusjonsvirksomheten er et statlig ansvar.
Idet denne loven er så ny, er det ikke grunn til å tro at varslingsregler for mindreårige lovbrytere til
fornærmede/etterlatte vil bli lovfestet i nær framtid. Imidlertid finnes flere bestemmelser i denne
loven der kommunen skal underrettes om gjennomføringen av reaksjonen. Selve reaksjonen kan skje
i ulike typer institusjoner, se § 32 om «Gennemførelse af en ungefaglig undersøgelse under ophold
på en institution, indlæggelse på et sygehus eller benyttelse af et børnehus»; § 14 stk. 2-4 om
«Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke»; § 15 om «Anbringelse på delvis lukkede
døgninstitutioner eller afdelinger»; § 16 om «Anbringelse på sikrede døgninstitutioner»; § 17 om
«Anbringelse på særligt sikrede afdelinger»; og § 18 stk. 1 om «Tilbageholdelse i forbindelse med en
anbringelse».

5.4 Finland
I Finland er det en pågående (per 1. januar 2019) diskusjon om «tvång inom vården». Det har vært
utkast til en alminnelig lov om dette, men arbeidet er for tiden lagt på is. Det er forventet at
spørsmålene kan reises på ny av en eventuell ny regjering etter riksdagsvalget som finner sted i april
2019.
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I fängelselagen, 19 kap. 4 § er det omtrent tilsvarende bestemmelser som i den norske
straffegjennomføringsloven. Bestemmelsens tittel er «Anmälan om att en fånge frigivits eller
avlägsnat sig från fängelset», og den lyder vilja (relevante setninger er uthevet med kursiv i
lovteksten under):
«Anmälan om att en fånge frigivits eller avlägsnat sig från fängelset får lämnas till
målsäganden eller någon annan person, om det på grund av fångens beteende eller av denne
framförda hotelser finns grundad anledning att misstänka att fången gör sig skyldig till ett
brott som riktar sig mot någondera av de ovannämndas liv, hälsa eller frihet eller mot en
sådan persons liv, hälsa eller frihet som står någondera av dem nära. Har fången meddelats
besöksförbud enligt lagen om besöksförbud16 eller en skyddsåtgärd som anmälts till
informationssystemet för polisärenden med stöd av 4 § i lagen om tillämpning av
Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i
civilrättsliga frågor17, kan anmälan också göras till den som förbudet eller åtgärden avses
skydda.
Om en målsägande på det sätt som avses i 4 kap. 19 § i förundersökningslagen har meddelat
att han eller hon vill få en anmälan om att en fånge som har dömts för våldtäkt, grov
våldtäkt, tvingande till sexuell handling, sexuellt utnyttjande, sexuellt utnyttjande av barn,
grovt sexuellt utnyttjande av barn, dråp, mord, dråp under förmildrande omständigheter,
grov misshandel, förberedelse till grovt brott mot liv eller hälsa, grovt hemfridsbrott, grovt
frihetsberövande, människohandel, grov människohandel, tagande av gisslan, förberedelse
till tagande av gisslan, olaga förföljelse, grovt rån eller förberedelse till grovt rån, eller försök
till eller medverkan till ett sådant brott, har frigivits, rymt, utan tillstånd har avlägsnat sig
från ett fängelse, inte återvänt till fängelset vid den tidpunkt som anges i beslutet om
permission eller i något annat tillstånd samt före den tidpunkt som avses i 14 kap. 3 § i denna
lag har beviljats tillstånd att avlägsna sig från fängelset utan övervakning eller under sådan
övervakning som avses i 8 § 3 mom. i det kapitlet, ska målsäganden utan ogrundat dröjsmål
få en sådan anmälan, om Brottspåföljdsmyndigheten har underrättats om målsägandens
begäran enligt 2 kap. 1 a § i denna lag eller 2 kap. 2 § i häktningslagen. Målsäganden ska
underrättas också om den ovannämnda i 14 kap. 3 § i denna lag avsedda tidpunkten från och
med vilken en fånge kan beviljas permission på basis av strafftidens längd och om den första
permission som beviljats på denna grund samt om överförande av verkställigheten av
fängelsestraffet till en annan stat. För att ovannämnda anmälningar ska få göras krävs det
att detta inte bedöms äventyra fångens liv eller hälsa.
Anmälan enligt denna paragraf ska göras finkänsligt. Målsäganden eller någon annan som
hotas och som avses i denna paragraf får inte underrättas mot deras uttryckliga vilja.»
I Finland finnes ingen motsvarende regel i psykisk helsevernlovgivningen. Det finnes heller ingen
tilsvarende regler innen barnevernslovgivningen.
Det forventes nedsatt et lovutvalg for å vurdere de nåværende reglene i barnevernet
(barnskyddslagen), og det er mulig at dette utvalget også kommer til å behandle
muligheten/ønskeligheten av å ha varslingsregler når mindreårige – under kriminell lavalder – har
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Se lag 4. desember 1998 nr. 898 om besøksforbud.

17

Se lag 20. mars 2015 nr. 227 om «tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt
erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor».
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begått alvorlige lovbrudd og er på permisjon eller utskrives fra barneverns- eller
behandlingsinstitusjon, og da for å beskytte fornærmede eller etterlatte.
Slike varslingsregler ligger uansett langt fram i tid.

5.5 Island
I lov om offentlig retspleje nr. 88/2008 finnes følgende bestemmelser om politiets og
påtalemyndighetens opplysningsplikt overfor offeret.
Offeret skal få beskjed dersom:
1) anmeldelsen er avvist eller der er tatt beslutning om ikke å etterforske saken videre,
2) saken ikke fremmes på grund av bevismangel,
3) påtalemyndighetens vil ikke anklage av ulike grunner, for eksempel når der er tale om
bagatellmessige saker som avgjøres med bøter,
4) det er reist tiltale i saken,
5) dommens avgjørelse.
Der er i islandsk rett ingen bestemmelser om at offeret eller offerets pårørende skal opplyses,
hvis/når gjerningsmannen får permisjon fra fengslet eller er satt fri etter gjennomført
straffereaksjon. Heller ikke gjelder noen informasjonsplikter for mindreårige lovovertredere.

5.6 Oppsummerende vurderinger
Om man ser de fem nordiske landene samlet, kan det synes som om det er ganske likeartede regler i
Norge, Sverige og Danmark. Her finnes varslingsregler for straffedømte i straffegjennomføringsloven
(N), retsplejeloven (D) og fängelseförordningen (S), og for lovbrytere dømt til psykiatrisk tvangsvård i
psykisk helsevernloven (N), retsplejeloven (D) og lag om rättspsykiatrisk vård (S). I Finland finnes
varslingsregler bare i fängelselagen, og derved ingen paralleller for innsatte som i psykiatriske
anstalter. På Island finnes ikke varslingsregler for noen av disse institusjonstypene.
Ingen av landene har varslingsregler når alvorlige lovbrudd er begått av mindreårig person og
vedkommende er plassert i behandlings- eller omsorgsinstitusjon og får permisjoner, rømmer eller
blir skrevet ut. Det synes heller ikke som om slike regler er under planlegging eller utarbeidelse i våre
naboland. Så her vil eventuelt nye norske regler utgjøre et unntak.
Det understrekes i betenkningen fra Institutet för Medicinsk Rätt AB18 at den mindreårige kan
samtykke til slik videreformidling av informasjon til offer eller etterlatte om den mindreårige
vurderes som samtykkekompetent. Dersom den mindreårige ikke har oppnådd tilstrekkelig alder til
alene å være samtykkekompetent, vil foreldrenes kunne gi slikt samtykke. Tilsvarende regler finnes
også i øvrige nordiske land.
Etter den norske barnevernloven er aldersgrensen 15 år i saker som gjelder for den unges
selvstendige samtykkerett til institusjonsopphold etter atferdsbestemmelsene, se bvl. § 4-26. Det er
18

Betenkningen fra Institutet för Medicinsk Rätt AB. – Avgitt 10. januar 2019.
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rimelig å legge tilsvarende aldersgrense til grunn også for et eventuelt samtykke til varsling av offer
eller etterlatte. Vi går ikke inn på videre drøfting av dette spørsmålet i denne sammenhengen.
Det er også, etter nordisk rett, muligheter for å gi slik informasjon ut fra nødrettslige betraktninger,
og da etter avveining av ulike regelsett som gjelder for henholdsvis taushetspliktsregler vurdert opp
mot at det kan foreligge nærliggende og alvorlig fare for liv og helse dersom slik informasjon ikke blir
gitt. Da er vi tett på den norske lovgivning som pålegger en generell informasjonsplikt for å avverge
alvorlige lovbrudd (strl. § 196).19 Det er også i bvl. § 6-7 tredje ledd åpnet for å gi opplysninger til
andre forvaltningsorganer og til profesjonsutøvere for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig
skade for noens helse. Se nærmere punkt 6 om dette.

6. Vurderinger og tilrådninger
6.1 Innledning
Med utgangspunkt i fremstillingens deskriptive deler skal det her gjennomføres en avveining av ulike
hensyn som gjør seg gjeldende både på samfunnsnivå og i barneverntjenesten spesielt. Hensynet til
fornærmede, eventuelt dennes etterlatte, som kan tilsi innføring av varslingsregler må blant annet
avveies mot hensynet til barnet som har begått alvorlige lovbrudd.
Oppdraget gjelder utredning av en begrenset problemstilling. Eventuelle varslingsregler skal virke
innenfor et fagområde der både faglige hensyn og rettslige reguleringer virker sammen og er i
utvikling. En avveining av ulike hensyn som taler for og mot varslingsregler må også skje under
hensyntaken til andre tjenester og rettsregler, da spesielt innen helsetjenesten og kriminalomsorgen.
Avveiningen vil dermed bli sammensatt.
I punkt 6.2 foretas en vurdering av behovet for innføring av varslingsregler med utgangspunkt i en
sammenlikning av hvilke forhold som gjør seg gjeldende innen henholdsvis kriminalomsorgen,
psykisk helsevern og barneverntjenesten. I avveiningen drøftes også hensynet til samfunnsvernet og
de spesielle forholdene som preger personvernet i barneverntjenesten der barns sårbarhet må særlig
hensyntas. Grunnleggende hensyn til barnets beste og medvirkning skal ligge til grunn for
barneverntjenestens tilbud.
Punkt 6.2 konkluderer med vår primære tilrådning om at det ikke anbefales innføring av
varslingsregler i barneverntjenesten.
I punkt 6.3 er det i henhold til oppdraget, for det tilfellet at departementet like fullt vil fremme
forslag om slike varslingsregler, utarbeidet utkast til hvordan et begrenset varslingsregime i
barneverntjenesten eventuelt kan lovfestes i ny § 4-28a. Det er utarbeidet både utkast til
lovbestemmelser og til «spesielle merknader» for å belyse og presisere bestemmelsenes nærmere
innhold.

19

Se nærmere: Morten Holmboe, Tale eller tie, Om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd og uriktige
domfellelser, Gyldendal Juridisk, 2017.
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6.2 Avveining av hensyn. Primær tilrådning
6.2.1 Behovet for varslingsregler i barnevernet
Ny lovgivning vil ofte være begrunnet i ønsket om å styre samfunnet i en retning basert på verdieller politiske betraktninger. Lovgivning kan også være motivert av ønsket om å løse store og små
samfunnsmessige utfordringer som oppstår og som lovgiver ikke har forutsett ved utarbeidelse av
gjeldende lover og regler. I noen vil grad ny lovgivning eller lovendring også kunne være motivert av
enkelthendelser eller fenomener, der effekten av lovgivningen- eller endringen ikke får betydning for
så mange. Et eksempel her kan være den raske utarbeidelsen og vedtakelsen av phvl. kap. 4A med
innføring av hjemmel til etablering av en enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå for det tilfellet at
Anders B. Breivik skulle bli dømt til tvungent psykisk helsevern. Slik gikk det ikke, og per i dag er det
ikke etablert noen slik enhet i Norge.
I Barnevernlovutvalgets utredning20 kapittel 3 gjennomgås hvilke utfordringer som følger av
någjeldende barnevernlov. Her er behovet for innføring av varslingsregler på barnevernfeltet ikke
omtalt.
Her i utredningen, under punkt 5, er det redegjort nærmere for rettstilstanden i sammenlignbare
land. Det er ikke innhentet kriminalitetsstatistikk fra disse landene, men ingen av de nordiske
landene har sett behovet for innføring av varslingsregler når barn under kriminell lavalder begår
alvorlig lovbrudd.
Spørsmålet om innføringen av en varslingsregel på barnevernfeltet i Norge har dels utgangspunkt i
henvendelser til departementet etter en situasjon der en 14 år gammel gutt drepte en jevnaldrende
person.21
I utredningens punkt 2.3 er det redegjort for noen utviklingstrekk og tendenser i kriminalitetsbildet i
Norge der gjerningspersonen er mindreårig. Det er flere usikkerhetsmomenter ved disse
statistikkene fordi tallmaterialet dels er basert på anmeldelser og fordi tallmaterialet ikke
nødvendigvis er kategorisert for aldersgruppen under 15 år. Dataene inneholder informasjon om
type lovbrudd og ilagt reaksjon der gjerningspersonen var over strafferettslig lavalder. Det er ikke
mulig å tallfeste hvor mange saker med gjerningsperson under 15 år som er etterforsket nærmere
etter straffeprosessloven (strprl.) § 224 andre ledd.
Barn under kriminell lavalder begår mange lovbrudd, men i mindre grad alvorlige lovbrudd der en
varslingsregel kunne være aktuell. De som begår de fleste og mest alvorlige lovbruddene, som
alvorlig voldsutøvelse, voldtekt, bruk av våpen og drap, er gjerne over strafferettslig lavalder. Disse
møter reaksjoner innen kriminalomsorgen og psykisk helsevern der varslingsregler allerede gjelder.
Det er heller ikke mulig å identifisere om noen av personene i barneverninstitusjoner som er
registrert i Barne- ungdoms og familiedirektoratets statistikk har begått alvorlige lovbrudd i forkant
av plasseringen. Antallet plasseringer av barn under 15 år er imidlertid relativt lavt. Det er anslagsvis
mellom 5 og 10 barn under 15 år plassert i barneverninstitusjon til enhver tid. En nærmere
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kartlegging av hvem av disse som eventuelt har begått alvorlige lovbrudd vil kreve en kvalitativ
tilnærming. Det er imidlertid lite sannsynlig at mange av disse har begått alvorlige lovbrudd.
Tallmaterialet gir ikke noe entydig og sikkert bilde, men det er ikke indikasjoner på at man står
overfor ett stigende samfunnsproblem i Norge der barn under kriminell lavalder begår alvorlige
lovbrudd hvor en varslingsregel kan være aktuell. Innføring av en varslingsregel vil mest sannsynlig ha
betydning i et svært begrenset antall saker og overfor et lite antall personer, som i allerede nevnte
drapssak med 14-årig gjerningsperson. Innføring av en varslingsregel vil derfor ha begrenset
betydning på gruppenivå.
Politiet kan, med hjemmel i strprl. § 222 c, pålegge barn under 15 år oppholdsforbud et bestemt
sted, maksimalt for seks måneder av gangen. Det er uklart om dette er en bestemmelse som i praksis
blir tatt i bruk i situasjoner der et slikt oppholdsforbud kan ivareta det samme formålet som
varslingsregler. Det ligger utenfor utredningsoppdraget å foreta praksisinnhenting og vurdere
politiets innsats på dette området.
6.2.2 Hensynet til fornærmede og betydningen av hensynet til samfunnsvern på ulike
rettsområder
Varslingsreglene skal ivareta offerets behov for følelse av trygghet og forutberegnelighet. Reglene
hører systematisk hjemme i forlengelsen av rettigheter som er gitt offeret i etterforskningsfasen og
under domstolsbehandlingen av straffesaken, se nærmere om dette i punkt 4.3.1. Varslingsregler i
barneverntjenesten vil på samme måte kunne gi fornærmede og etterlatte mulighet for å innrette
seg slik at de minsker risikoen for ubehag ved å treffe på gjerningspersonen uten forvarsel i
lokalsamfunnet.
Fornærmede og etterlatte er etter hvert gitt en aktiv rolle i straffesaken gjennom egen forklaring til
politiet og i hovedforhandlingen, herunder innsynsrett i straffesakens dokumenter, representasjon i
rettsmøter der spørsmål om varetektsfengsling behandles, ved representasjon under
åstedsbefaringer eller rekonstruksjoner og ikke minst under hovedforhandling, jf. endringslov 7. mars
2008 nr. 5. Bistandsadvokaten kan være aktiv, stille spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndig etter
strprl. § 291a og protestere på spørsmål som blir stilt til fornærmede/etterlatte. Fornærmede og
etterlatte får også innsyn i avgjørelsen i ettertid. Også allmenheten har innsyn i avgjørelsen da
straffesaker er åpne for offentligheten etter domstolloven § 124.
På denne måten får fornærmede og etterlatte som et utgangspunkt mye personsensitiv informasjon
om gjerningspersonen fra etterforskningsfasen og fra behandlingen av straffesaken uten hinder av
taushetsplikt og vet om vedkommende blir dømt til fengselsstraff, forvaring eller tvungent psykisk
helsevern, samt hvor lenge det kan forventes at vedkommende blir avskjermet fra normal
samfunnsdeltakelse. Praktiseringen av varslingsreglene i kriminalomsorgen og psykisk helsevern
utøves i et system med betydelig innsynsrett for offentligheten, der innføring av reglene ikke
medførte behov for omfattende unntak fra lovbestemt taushetsplikt i andre faser av saksforløpet
enn etter rettskraftig dom. Innenfor disse rammene har lovgiver valgt å la hensynet til
gjerningspersonens personvern vika for hensynet til fornærmede/etterlattes behov for å kjenne til
risikoen for å påtreffe gjerningspersonen.
Varslingsreglene i phvl. § 5-6c gjelder bare for personer som er innlagt på grunnlag av dom på
tvungent psykisk helsevern i medhold av strl. § 62 hvor psykisk helsevern skal gjennomføre dommen
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etter phvl. kap. 5. Også i disse sakene vil fornærmede/etterlatte og allmennheten ha tilsvarende
informasjon som der straffesaken ender med dom på fengsel eller forvaring.
Tilvarende regler for ivaretakelse og vektlegging av fornærmede og etterlattes posisjon finnes ikke på
andre rettsområder.
Utover de situasjonene hvor en person er dømt til tvungent psykisk helsevern etter strl. § 62, har
psykisk helsevern bare i begrenset grad oppgave å ivareta samfunnsvernet. Hensynet til
samfunnsvernet kan ikke utledes verken av formålsbestemmelsen i spesialisthelsetjenesteloven eller
psykisk helsevernloven, men «fare for andre»-kriteriet i phvl. § 3-3 nr. 3 bokstav b gir like fullt et
samfunnsoppdrag i ivaretakelsen av andre personers liv og helse.
Personer som blir vurdert som farlige, trenger ikke nødvendigvis være dømt til tvungent psykisk
helsevern. Varslingsreglene i psykisk helsevernloven gjelder ikke for innlagte pasienter etter phvl. § 33 selv om de har begått alvorlige lovbrudd og vurderes å kunne utgjør en alvorlig og nærliggende fare
for andre. Varslingsreglene er ikke gitt anvendelse selv om farekriteriet er oppfylt og risikoen for at
fornærmede og etterlatte skal bli eksponert for personer som innlagt etter phvl. kap. 3 er like stor, og
kanskje større enn ved gjennomføring av fengselsopphold. Pasienter underlagt tvungent psykisk
helsevern blir i mange tilfeller overført til tvungent vern uten døgnopphold (TUD) etter phvl. § 3-5, og
kan returnere til sitt lokalsamfunn relativt kort tid etter en innleggelse. Utenfor phvl. kap. 5 gjelder
dermed de ordinære reglene om taushetsplikt, og lovgiver har valgt å la hensynet til pasientenes
personvern veie tyngre enn hensynet til fornærmede/etterlattes behov for varsling.
Fornærmede og etterlatte har ingen lovfestede rettigheter i en barnevernssak. I en barnevernssak
har ikke fornærmede eller etterlatte innsyn i kommunens saksforberedelse, fylkesnemndas
behandling eller ved overprøving i domstolene. De har ikke krav på bistandsadvokat, vil ikke ha
innsyn i sakens dokumenter og ikke være til stede under behandlingen av saken i fylkesnemnda eller
ved overprøving i domstolene. Allmenheten har heller ingen tilgang til informasjon om
saksbehandlingen eller resultatet, da disse sakene behandles for lukkede dører både i fylkesnemnda
etter bvl. § 7-16 og i domstolene etter tvistelovens § 36-7. Barneverntjenestens strenge
forvaltningsmessige taushetsplikt har heller ingen unntak som kan benyttes til å informere
privatpersoner med mindre man står i en avvergesituasjon etter strl. § 196 eller videreformidler
informasjon for å forhindre skade på liv og helse etter nødrettsbetraktninger.
I utredningen punkt 2 gjennomgås gjeldende rett i barneverntjenesten. Hensynet til samfunnsvernet
er ikke en del av det samfunnsoppdraget som beskrives i barnevernlovens formålsbestemmelse. Det
er beskyttelse av barn på gruppe- og individnivå som er oppgaven barnevernet skal arbeide med og
for.
Beskyttelse av andre er heller ikke et relevant hensyn i inngrepshjemmelen i bvl. § 4-24, snarere
hensynet til beskyttelse av barnet selv. Fylkesnemndas eventuelle vedtak om plassering i
barneverninstitusjon etter bestemmelsen er begrunnet i at barnet selv er i behov av opplæring og
behandling for alvorlige atferdsvansker. Reglene om gjennomføring av plasseringen i
rettighetsforskriften gir ikke anledning til å begrense barnets frihet i plasseringsperioden av hensyn
til beskyttelse av andre personer utenfor institusjonen.
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Sammenlikner man med psykisk helsevern, er barn som er plassert uten samtykke i
barneverninstitusjon i en legislativ tilnærmet lik situasjon som personer innlagt etter phvl. kap. 3. der
de samfunnsvernhensyn som gjør seg gjeldende i kriminalomsorgen ikke har lovmessig forankring.
De er plassert etter administrative vedtak med mulighet for overprøving av domstolene i sivilt
søksmål etter tvistelovens kapittel 36. Med innføring av en varslingsregel for barn under 15 år ved
barneverninstitusjoner vil disse barna få et dårligere personvern sammenliknet med personer innlagt
uten samtykke i psykisk helsevern.
I punkt 2.5.2.2 er det redegjort for at Barnevernlovutvalget understreker at det å iverksette tiltak
overfor barnet grunnet i at barnet utsetter andre for skade eller fare, vil medføre at tiltaket får preg
av å være en straffereaksjon overfor barnet. Og utvalget understreker: «Utvalget mener det ikke
hører hjemme i en barnevernslov.»
Samme sted er det pekt på at regjeringens ambisjon i Granavolden-erklæringen om etablering av
barneverninstitusjoner som skal beskytte samfunnet mot unge lovbrytere, skaper en viss usikkerhet
ved om, og på hvilken måte, utvalgets forslag på dette området vil bli fulgt opp.
Hensynet til samfunnsvernet er vektlagt på høyst ulike måter i formålsbestemmelsene til
kriminalomsorgen, det psykiske helsevernet og barnevernet. Det samme gjelder øvrige rettslige
rammebetingelser. Lovgiver har etablert systematiske forskjeller med betydning for muligheten til
innføring av varslingsregler i barnevernet. I kriminalomsorgen hører varslingsreglene under
fornærmedes rettigheter i forbindelse med straffesaken. Uten lovmessig forankring i strafferetten,
slik strl. § 62 utgjør for personer dømt til tvungent psykisk helsevern, vil en forutsetning for innføring
av varslingsregel i barnevernet, være at barneverntjenestens samfunnsoppdrag utvides i lovens
formålsbestemmelse. Barnevernlovutvalget22 på sin side foreslo en videreføring av någjeldende
formålsbestemmelse.
Samlet sett vurderes det som problematisk å etablere en varslingsregel uten forankring i
strafferettspleien der både fornærmede og etterlatte har betydelig innsyn i gjerningspersonens
situasjon gjennom etterforskningsfasen og gjennomføring av straffesaken for domstolene.
6.2.3 Barnets beste og personvernet
Ansatte i både barneverntjenesten og barneverninstitusjoner kommer regelmessig i kontakt med
svært sensitive personopplysninger. Den strenge varianten av forvaltningsmessig taushetsplikt på
barnevernfeltet står helt sentralt for befolkningens tillit til tjenesten, se nærmere punkt 2. Ethvert
unntak fra taushetsplikten utfordrer denne tilliten. En varslingsregel i barneverntjenesten vil
representere en ny type unntak fra taushetsplikten.
Varslingsregler vil innebære at privatpersonene som eventuelt skal få varsel, ikke vil være underlagt
lovbestemt taushetsplikt. En varslingsregel vil ha liten hensikt hvis de samme personene ikke får
tilgang til opplysninger av svært personsensitiv karakter om gjerningspersonen, herunder at barnet
har alvorlige atferdsvansker og er plassert i barneverninstitusjon. Risikoen for ytterligere spredning
av slike opplysninger til andre personer enn fornærmede og etterlatte, vil være vesentlig forhøyet.
Dette gjelder særlig i mindre lokalsamfunn der de fleste kjenner hverandre. Sosiale medier vil være
en arena som kan spre slike opplysninger til mange raskt. Slik uønsket spredning av personsensitive
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opplysninger om gjerningspersonen vil ha større potensiell negativ effekt fordi allmenheten på
forhånd ikke vil kjenne til saken på samme måte som når gjerningspersonen er over 15 år, og saken
er kjent gjennom at gjerningspersonen er blitt straffeforfulgt.
Spredning av personsensitive opplysninger kan samtidig utgjøre en betydelig personlig belastning for
gjerningspersonen og få svært alvorlige konsekvenser for en person som befinner seg i et viktig
utviklingsstadium i tidlige ungdomsår. Stigmatiseringseffekten som kan følge av dette, kan medføre
sosial utestengelse, sjikane og hetsing i sosiale medier og økt risiko for handlinger motivert av
gjengjeldelse.
Selv om barnet har utført alvorlig lovbrudd, er det påregnelig at barn i den aktuelle målgruppen
innehar en særlig sårbarhet. Barn som er plassert i barneverninstitusjon, har ofte sammensatte
vansker og forekomsten av psykisk lidelse er høyere enn i normalbefolkningen23. Sårbarhet kan
forsterke den negative effekten av spredningen av personsensitive opplysninger. Varslingen kan
medføre at barnet utvikler angst for å møte andre mennesker, isolerer seg, utvikler skolevegring eller
depresjon.
Varslingen kan oppleves som straff og forringe muligheten for effektiv behandling av
atferdsvanskene. Muligheten for en effektiv rehabilitering kan forringes og risikoen for tilbakefall kan
øke på kort sikt.
Av mer langsiktige konsekvenser vil risikoen for at gjerningspersonene selv mister tilliten til det
offentlige hjelpeapparatet øke. Dette kan igjen medføre at det blir vanskeligere å nå fram med hjelp
for helsemessige og sosiale utfordringer, fordi vedkommende ikke ønsker å oppsøke et system
vedkommende ikke lenger har tillit til.
Ved å påføre gjerningspersonen ulemper gjennom spredning av personsensitive opplysninger ved
varsling, med potensiale for så negative konsekvenser som beskrevet over, vil man dessuten kunne
komme i konflikt med grunnleggende prinsipper i barnevernretten.
Hensynet til barnets beste skal utgjøre et grunnleggende prinsipp ved alle handlinger og beslutninger
som vedrører barn. Dette gjelder både på individnivå og for regler om hva som oppfattes som best
for barn på gruppenivå.
Innføring av en varslingsregel vil som nevnt kunne få svært negative konsekvenser på individnivå for
den aktuelle gjerningspersonen. Det er i punkt 6.2.1 også pekt på at en varslingsregel trolig vil ha
liten betydning på gruppenivå fordi reglene vil berøre et lite antall personer. For den lille gruppen av
personer dette eventuelt ville være aktuelt for, er det også vanskelig å argumentere for at en
varslingsregel vil være til gruppens beste, da varslingen i seg selv vil kunne sementere samfunnets
syn på gruppens utenforskap.
En beslutning om varsling vil berøre barnet på en måte som aktiverer medvirkningsprinsippet i
barnevernloven, se nærmere punkt 2 og 3. Den gruppen av barn som eventuelt vil være i en situasjon
der varsling kan være aktuelt, vil mest sannsynlig ha nådd en alder der barnets mening skal tillegges
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relativt stor betydning for de beslutninger som treffes. Dette vil få betydning både for vår prinsipale
tilrådning og ved utkastet til en eventuell varslingsregel.
En varslingsregel vil kunne medføre at medvirkningsprinsippet får mindre betydning for en liten
gruppe av barn som mottar hjelp fra barneverntjenesten. Når varslingen i tillegg kan utgjøre en stor
belastning for barnet, vil en situasjon hvor barnet selv motsetter seg eller vegrer seg mot varsling,
men hvor varslingen likevel gjennomføres, representere en ny type tvangsinngrep i barnevernloven.
Varsling uten uttrykkelig lovhjemmel vil komme i konflikt med legalitetsprinsippet i Grl. § 113 som er
omtalt under punkt 3 i utredningen.
Spørsmålet om innføring av varslingsregler på barnevernfeltet må hensynta at barnevernsbarn er en
særskilt sårbar gruppe. Reglene må eventuelt utformes på en måte som ikke medfører situasjoner
hvor praktiseringen kommer i konflikt med barnets beste på individnivå og som ikke sementerer
samfunnets negative syn på en liten gruppe barn.
Ved spørsmål om innføring av en varslingsregel i barnevernet må interesseavveiningen mellom
hensynet til fornærmede/etterlatte og hensynet til gjerningspersonenes personvern, ta utgangspunkt
i at verken fornærmede/etterlatte eller allmennheten har tilgang til personsensitiv informasjon om
gjerningspersonen, slik de vil få gjennom den lovbestemte posisjonen under etterforskningen og
gjennomføringen av en straffesak for domstolene.
En varslingsregel på barnevernfeltet vil kreve unntak fra taushetsplikten, der offeret får informasjon
utøver den informasjonen offeret får etter rettskraftig straffedom. En regel om varsling når
gjerningspersonen returnerer til sitt lokalmiljø, vil ha lite for seg hvis fornærmede og etterlatte i
utgangspunktet ikke vet at vedkommende er plassert utenfor hjemmet. Skal en varslingsregel
innføres på barnevernfeltet må unntaket fra taushetsplikten gi fornærmede og etterlatte også
omfatte personsensitiv informasjon utover det at gjerningspersonen er ute av institusjonen. De vil få
opplysninger om at den aktuelle gjerningspersonen har alvorlige atferdsvansker og derfor blir
plassert utenfor hjemme grunnet behandlingsbehov. Dette er en type personopplysninger som har
en sensitivitetsgrad som kan likestilles med opplysninger om helsetilstand og behov for helsehjelp.
Det antas også nødvendig med informasjon om hvor vedkommende er plassert (geografisk) og hvor
lenge denne situasjonen antas å vedvare
6.2.4 Samlet vurdering
Norges internasjonale forpliktelser er neppe til hinder for å innføre varslingsregler på
barnevernfeltet. Dette vil imidlertid kreve at det i barnevernloven tydeliggjøres at det ved ulike tiltak
kan vektlegges andre hensyn, som hensynet til fornærmede og etterlatte, eventuelt til
samfunnsvernet, og at slike hensyn vil kunne overstyre hensynet til barnets beste, se nærmere punkt
3. Ingen andre nordiske land har for øvrig sett behovet for slike varslingsregler, se nærmere punkt 5.
Det er ikke tydelige tendenser som tilsier at barn under 15 år i større grad begår alvorlige lovbrudd
enn tidligere, men det finnes eksempler på enkeltsaker hvor dette skjer. Ingen andre nordiske land
har varslingsregler. Gruppen av barn som begår alvorlige lovbrudd er ikke ensartet og antallet er lavt.
Det er riktignok et økende antall unge gjengangere, men her er det omfanget av lovbrudd, og ikke
nødvendigvis alvorlighetsgraden som utgjør den samfunnsmessige utfordringen. Det er ikke slik at
denne gruppen regelmessig utgjør en fare for andre på samme måte som en gjerningsperson som
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begår et drap eller alvorlige voldshandlinger. Barn som begår alvorlige lovbrudd vil riktignok kunne
utgjøre en sikkerhetsrisiko for andre og skape frykt i lokalsamfunnet der barnet bor.24
I en situasjon hvor innføring av varslingsregler ikke skal løse et tydelig økende samfunnsproblem i
Norge, taler de mer systemiske ulikhetene mellom barnevernfeltet og kriminalomsorgen mot at det
lages egne regler for varsling på barnevernfeltet. Det samme gjør likheten mellom barnevernfeltet og
sammenlignbare felt, der psykisk helsevern står nærmest med tanke på samfunnsoppdraget.
Politiet vil etterforske, men har bare begrenset mandat til å følge opp barn under 15 år.
Helsetjenesten vil yte helsehjelp, men psykisk helsevernloven inneholder ikke egne regler om
gjennomføring av psykisk helsevern for barn som utgjør en særlig sikkerhetsrisiko.
Lovgivningen peker mot barneverntjenesten som rette instans for å ivareta disse barna. Det ligger
imidlertid utenfor barneverntjenestens mandat å vektlegge hensynet til samfunnsvernet i sin
virksomhet. Det samme gjelder reglene som gir hjemmel for fylkesnemnda til å treffe vedtak om
plassering av barn i barneverninstitusjoner. Det er hensynet til barnet som da skal være avgjørende,
og ikke samfunnets behov for beskyttelse. Reglene om gjennomføring av institusjonsplassering er
utarbeidet med siktemål å ivareta barnets rettigheter og åpner ikke for å iverksette restriksjoner eller
begrensninger av hensyn til samfunnet eller personer som befinner seg ute i samfunnet. Den nyeste
lovutredningen på barnevernfeltet anbefaler dessuten ikke at barnevernsystemet skal brukes for å
ivareta samfunnsvernet.
Någjeldende varslingsregler i psykisk helsevern og kriminalomsorgen virker innenfor en rettslig
kontekst der hensynet til samfunnsvernet utgjør et bærende element, med tydelig forankring i
strafferetten. I tillegg er da fornærmede/etterlatte gitt en helt annen prosessuell stilling gjennom
rettergangsordningen, hvilket fører til at de er vel kjent med lovbryteren, slik at hensynet til
taushetsplikten kan tillegges mindre vekt.
Utenfor kriminalomsorgens offentlige lys vil hensynet til personvernet veie tyngre, og særlig i
barneverntjenesten, der varslingsregler vil innebære økt risiko for spredning av svært personsensitiv
informasjon. Varslingsregler vil øke risikoen for at det oppstår situasjoner hvor man i praksis kommer
på kollisjonskurs med prinsippene om barnets beste og barnets rett til medvirkning.
Det bør være en klar målsetning med lovgivningen på barnevernfeltet at den ikke setter barn i en
situasjon hvor de kan oppleve å bli ytterligere stigmatisert eller påført belastninger som kan medføre
psykisk uhelse. Risikoen for potensielle belastninger og skadevirkninger og faren for forringelse av
mulighet for rehabilitering for den unge gjerningspersonen bør oppveie de ulempene fornærmede og
etterlatte opplever ved å ikke ha informasjon om når gjerningspersonen kan komme tilbake til sitt
nærmiljø. Faren for sementering av utenforskap og økt stigmatisering for denne gruppen taler også
mot etablering av varslingsregler.
Varslingsregler på barnevernfeltet vil dessuten vær i disharmoni med øvrig regulering i
velferdsretten, og representere et unntak fra taushetsplikten som vil medføre at en liten gruppe
personer som mottar hjelp, får lavere grad av personvern.
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Dersom myndigheten velger å etablere institusjoner som har som formål å håndtere barn som utgjør
en særlig sikkerhetsrisiko for andre, vil det kreve relativt omfattende endringer av gjeldende rett,
herunder en endring av barneverntjenestens samfunnsoppdrag i lovens formålsbestemmelse. Da vil
vi tilrå at BLD sikrer en mer omfattende utredning.
I en samlet vurdering av de ulike hensyn som gjør seg gjeldende, finner vi en overvekt av hensyn som
taler mot innføring av varslingsregler i barneverntjenesten.
Vi tilrår derfor at slike regler ikke blir innført i barnevernloven.

6.3 Subsidiært: Dersom det skal gis varslingsregler
6.3.1 Innledning
I oppdragsdokumentet framgår at utredningen bør inneholde utkast til varslingsregler, enten
utredningen konkluderer med at slike regler bør gis eller ikke.
I punkt 6.2 konkluderes med at slike regler ikke bør gis.
Her i punkt 6.3 følger vårt utkast til regler dersom BLD ønsker å gå videre med et slikt forslag. I punkt
6.3.2 presenteres selve lovutkastet, mens i punkt 6.3.3 er det utarbeidet utkast til «spesielle
merknader» til de to foreslåtte bestemmelsene.
I punkt 6.2 er det redegjort for de systematiske forskjellene mellom den informasjonen
fornærmede/etterlatte vil ha fra behandling av straffesak og den informasjonen de vil ha dersom
gjerningspersonen er under 15 år hvor det ikke er gjennomført en straffesak. Någjeldende
varslingsregler i kriminalomsorg og psykisk helsevern hviler på den forutsetning at fornærmede og
etterlatte i utgangspunktet har mye informasjon fra behandling av straffesaken, og vet at
gjerningspersonene er fengslet, hvor dette skjer og for hvor lang tid vedkommende er ute av normal
samfunnsdeltakelse. Slik vil det ikke være dersom gjerningspersonene var under 15 år på
gjerningstidspunktet og skal plasseres i barneverninstitusjon etter bvl. § 4-24. Taushetsplikten er i
dag til hinder for at slik informasjon videreformidles.
Hvis man bare innfører varslingsregler på barnevernfeltet, uten at fornærmede/etterlatte samtidig
har informasjon om at gjerningspersonen er plassert i barneverninstitusjon, vil varsling kunne
fremstå både overraskende og skremmende for fornærmede/etterlatte og derved lite
hensiktsmessig. En varslingsregel i barnevernloven må derfor kombineres med en regel som gir
fornærmede og etterlatte informasjon om at gjerningspersonen er ute av normal samfunnsdeltakelse
grunnet opphold i barneverninstitusjon, hvor plasseringen gjennomføres, og hvor lenge dette kan
forventes å være situasjonen.
Fornærmede/etterlatte settes da i en liknende situasjon som fornærmede og etterlatte etter en
straffesak, og varslingsreglene vil kunne fylle den samme funksjonen som de gjør i kriminalomsorgen
og psykisk helsevern.
Det foreslås dermed to regler der § 4-28a gir fornærmede og etterlatte rett til informasjon om at
gjerningspersonen er plassert i barneverninstitusjon, om hvor plasseringen gjennomføres, og om
hvor lenge plasseringen kan forventes å vare. Denne bestemmelsen har betydning ved inntak i
institusjon.
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Den etterfølgende bestemmelsen i § 4-28b regulerer varsling når det skjer endringer i barnets
oppholdssted i plasseringsperioden.
6.3.2 Utkast til nye lovbestemmelser
Vi finner at eventuelle bestemmelser om informasjons- og varslingsregler er nært knyttet til
atferdsbestemmelsene i bvl. kap. 4. Vi finner at de to foreslåtte bestemmelsene naturlig kan
plasseres som henholdsvis ny § 4-28a med overskrift «Informasjon og varsling til fornærmede og
etterlatte» og ny § 4-28b med overskrift «Varsel til fornærmede og etterlatte»
6.3.2.1 Utkast til ny § 4-28a
(1) Når et barn plasseres i barneverninstitusjon med hjemmel i §§ 4-24 eller 4-25, skal fornærmede
eller etterlatte informeres om inntaket dersom:
a) etterforskning etter straffeprosessloven § 224 viser at barnet har begått et eller flere
alvorlige personrettede angrep overfor en og samme person, og
b) barnet ikke var fylt 15 år idet de aktuelle personrettede angrepene ble utført.
(2) Informasjonen skal inneholde opplysninger om tidspunkt for inntak, institusjonens beliggenhet og
plasseringens antatte varighet. Informasjonen skal gis av barnevernadministrasjonens leder i
kommunen som er ansvarlig for plasseringen. Beslutning om å gi informasjon kan gis uavhengig av
lovbestemt taushetsplikt og kan ikke påklages.
(3) Ved permisjoner, unndragelse ved rømning eller avslutning av oppholdet gjelder reglene om
varsling i § 4-28b, så lenge plasseringen opprettholdes med hjemmel i bvl. § 4-24.
(4) Ved nytt vedtak fra fylkesnemnda om forlengelse av plassering etter bvl. § 4-24 andre ledd,
gjelder første til tredje ledd tilsvarende.
6.3.2.2 Utkast til ny § 4-28b
(1) Fornærmede eller etterlatte som er gitt informasjon etter § 4-28a, skal varsles ved permisjoner,
unndragelse ved rømning eller avslutning av oppholdet når dette
a) utgjør et egnet, nødvendig og forholdsmessig tiltak, og
b) når slik varsling er av betydning for fornærmede eller dennes etterlatte.
(2) Bestemmelsene i første ledd gjelder bare så langt fornærmede eller dennes etterlatte ønsker slik
varsling, og så langt hensynet til barnets beste og sikkerhet blir tilstrekkelig ivaretatt.
(3) Vedtak om varsling treffes av barnevernadministrasjonens leder i kommunen som er ansvarlig for
plasseringen. Barnet skal høres før det tas stilling til spørsmålet, og varselet må gis i så god tid at
fornærmede eller dennes etterlatte kan innrette seg etter det, med mindre varslingen gjelder
rømning etter femte ledd. Varsling kan gjennomføres av institusjonens leder.
(4) Barnet, barnets foreldre, fornærmede eller dennes etterlatte kan påklage vedtak om varsling
etter første til tredje ledd til fylkesmannen. Klage fra barnet eller barnets foreldre har oppsettende
virkning til denne er behandlet, jf. forvaltningsloven § 42.

Riedl/Paulsrud/Syse: Utredning til BLD – 1. mars 2019 – s. 62

(5) Ved rømning treffes vedtak om varsling av barnevernadministrasjonens leder eller av
påtalemyndigheten. Vedtaket kan påklages etter fjerde ledd, men tredje ledd andre punktum og
fjerde ledd andre punktum gjelder ikke vedtak om varsling ved rømning.
(6) Lovbestemt taushetsplikt er ikke til hinder for at institusjonens leder gir opplysninger etter første
til femte ledd til den fornærmede eller dennes etterlatte.
(7) Departementet kan gi nærmere forskrifter om varslingsplikten etter første til femte ledd.
6.3.3 Utkast til spesielle merknader
Til § 4-28a
Første ledd innfører en ny type unntak fra taushetsplikten i bvl. § 6-7. Bestemmelsen angir at det i
noen situasjoner skal gis informasjon om plassering i barneverninstitusjon til bestemte personer på
nærmere bestemte vilkår. Bestemmelsen er utformet som et pålegg om å gi informasjon hvis
vilkårene for dette er oppfylt. Informasjon kan kun gis til fornærmede, eller til fornærmedes
etterlatte dersom det er begått et drap eller dersom fornærmede er død som følge av barnets
handlinger. Med etterlatte forstås avdødes ektefelle, samboer, barn, foreldre eller søsken.
Dersom det er flere enn en etterlatt, må det foretas en konkret vurdering av hvorvidt det anses
tilstrekkelig å gi informasjon til kun én av de nærmeste, eller om flere av de nærmeste skal ha
informasjon.
Dersom fornærmede eller de etterlatte er under 18 år, gis informasjon til foresatte/verge. På samme
måte, hvis fornærmede eller etterlatte er over 18 år og har verge, gis informasjon også til verge. Det
vises i denne forbindelse til vergemålsloven av 2010, kapittel 4. Bestemmelsen skal tolkes som
tilsvarende regel i straffegjennomføringsloven.
Dersom adressen til fornærmede eller dennes etterlatte ikke er tilgjengelig for barneverntjenesten,
eksempelvis der adressen er hemmelig eller skjermet, skal politiet anmodes om å bistå med å gi
informasjon.
Det er kun i saker som er etterforsket av politiet etter strprl. § 224 andre ledd informasjon kan gis.
Det er fornærmede og eventuelt etterlatte i den aktuelle saken som er etterforsket, som gis rett til
informasjon etter bestemmelsen. Informasjon til andre enn politiet og fornærmede eller dennes
etterlatte kan ikke gis, jf. bvl. § 6-7.
Formålet med å gi informasjon om plasseringen er å gi fornærmede og etterlatte lignende type
informasjon som fornærmede og etterlatte vil ha etter gjennomført straffesak.
To kumulative vilkår må være oppfylt før informasjon gis.
Bokstav a stiller krav om at saken er etterforsket og at saken gjelder tilfeller der barnet har begått et
eller flere alvorlige personrettede angrep overfor en og samme person. Med alvorlige personrettede
angrep forstås trusler med våpen, voldslovbrudd, seksuallovbrudd, drap eller forsøk på slike
handlinger. Politiets etterforskning etter strprl. § 224 må vise at det er sikkerhet for at
vedkommende har begått de aktuelle lovbruddene. Beviskravet tilsvarer beviskravet for
kriminalitetsalternativet i bvl. § 4-24 første ledd, dvs. at det må være hevet over enhver rimelig tvil at
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det aktuelle barnet er gjerningspersonen. Alle straffbarhetsvilkår utover vilkåret om strafferettslig
lavalder må være oppfylt.
Bokstav b stiller krav om at vedkommende ikke var fylt 15 år idet de aktuelle personrettede
angrepene ble utført, dvs. var strafferettslig utilregnelig slik at forholdet ikke forfølges videre av politi
og påtalemyndighet. Informasjon kan også gis når barnet fyller 15 år i plasseringsperioden. Om
barnet har fylt 15 år på handlingstidspunktet, vil forholdet bli forfulgt etter straffeloven og
informasjon kan ikke gis etter § 4-28a. Eventuell varsling må da eventuelt skje etter varslingsreglene i
straffeprosessloven eller psykisk helsevernloven.
Andre ledd angir hvilke opplysninger som skal inngå i den informasjonen som kan gis fornærmede og
etterlatte. Informasjonen skal inneholde opplysninger om tidspunkt for inntak, institusjonens
beliggenhet og plasseringens antatte varighet. Det er presisert i bestemmelsen at opplysningene kan
gis uavhengig av lovbestemt taushetsplikt. Det er den kommunale barneverntjenesten som er
ansvarlig for saken som må gi informasjonen. Beslutning om å gi informasjon er ikke et enkeltvedtak
og kan ikke påklages.
Tredje ledd slår fast at fornærmede og etterlatte som har rett til informasjon etter bestemmelsen,
også kan ha rett til å bli varslet når det skjer endringer av barnets oppholdssted i plasseringsperioden
ved permisjoner, unndragelse ved rømning eller avslutning av oppholdet. Varsling skal da skje etter
bestemmelsene i § 4-28b.
Noen plasseringer etter bvl. § 4-24 blir forlenget med nytt vedtak fra fylkesnemnda. Fjerde ledd gir
første til tredje ledd tilsvarende anvendelse også for det nye vedtaket.
Til § 4-28b
Første ledd avgrenser anledningen til varsling til personer som er gitt informasjon om plasseringen
etter § 4-28a. Det er to kumulative vilkår for varsling.
I bokstav a oppstilles krav om at varsling må være et egnet, nødvendig og forholdsmessig tiltak.
Varsling kan bare skje når dette ivaretar formålet med reglene, dvs. å avverge nye personangrep eller
for å sikre en fornærmet eller fornærmedes etterlatte fra å bli oppsøkt av den mindreårige eller fra å
kunne påtreffe barnet uten forvarsel. Varsling kan ikke gjennomføres for å ivareta andre formål.
Varsling skal ikke skje rutinemessig, men vil kreve en konkret vurdering av hvilken situasjon som er
aktuell, for eksempel om det har skjedd endringer i barnets atferdsmønster som tilsier en lavere
risiko for nye personangrep. Kravet om forholdsmessighet følger av EMK art. 8. Det må blant annet
vurderes om barnets særlige sårbarhet tilsier at varsling ikke bør finne sted. Er det risiko for at barnet
utsettes for stor emosjonell belastning, for eksempel utfrysning gjennom varsling, må også dette
vektlegges.
I bokstav b kreves at varsling bare skal skje dersom det er av betydning for fornærmede eller dennes
etterlatte. Dette tilsvarer kravet som følger av varslingsbestemmelsen i phvl. § 5-6c første til tredje
ledd. Ved denne vurderingen skal det legges stor vekt på lovbruddets art og alvorlighet, herunder om
det gjelder voldslovbrudd, seksuallovbrudd eller trusler og karakteren av de aktuelle handlingene.
Det må vurderes hvilket behov fornærmede eller dennes etterlatte antas å ha for å kunne forberede
seg på at barnet kan påtreffes utenfor institusjonen. Det må her ses hen til forholdet mellom barnet
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og fornærmede eller dennes etterlatte, samt vurdere hvor sannsynlig det er at de vil påtreffe
hverandre, herunder den geografiske plasseringen av barnet og fornærmede/etterlattes
oppholdssted.
I bestemmelsens andre ledd fastslås at varsling bare er aktuelt så langt fornærmede eller dennes
etterlatte ønsker slik varsling. Bestemmelsen svarer til phvl. § 5-6c femte ledd. Dersom fornærmede
og etterlatte ikke ønsker varsling, skal dette respekteres. Hensynet til barnets sikkerhet kommer inn
som et særlig moment i den aktuelle vurderingen på en annen måte enn der gjerningspersonen er
strafferettslig ansvarlig for personangrepene. Eksisterer det opplysninger som gir grunn til å anta at
barnet kan utsettes for represalier ved varsling, bør dette veie tungt.
I tredje ledd er vedtakskompetansen lagt til barnevernadministrasjonens leder i den kommunen som
har ansvaret for oppfølgingen av barnet. Det er barneverntjenesten som har gitt opplysninger etter
bvl. § 4-28a, som også er ansvarlig for plasseringen og eventuell videre oppfølging etter plasseringen.
Barneverntjenesten vil dessuten ha best forutsetning for å vurdere om varsling etter en
helhetsvurdering er egnet, nødvendig og forholdsmessig etter første ledd. Vedtakskompetansen er
ikke lagt til institusjonen, da varsling vil kunne virke negativt inn på behandlingsalliansen.
Barnet skal høres før det tas stilling til varslingsspørsmålet, jf. bvl. § 1-6.
Varsling må også gis i så god tid at fornærmede eller dennes etterlatte kan innrette seg etter det,
med mindre varslingen gjelder rømning. Ved rømning kan det treffes hastevedtak om varsling etter
femte ledd.
For å lette praktiseringen av varsling, kan selve varslingen overlates til institusjonens leder.
Fjerde ledd regulerer hvem som har klagerett over vedtak om varsling. Barnet, barnets foreldre,
fornærmede eller dennes etterlatte kan påklage vedtak om varsling etter fjerde ledd til
Fylkesmannen. En klage fra barnet eller barnets foreldre har oppsettende virkning til denne er
behandlet, jf. forvaltningsloven § 42. På lik linje med rettstilstanden på andre rettsområder med
varslingsregler, er også fornærmede gitt klagerett på vedtak om at det ikke skal gis varsling.
Informasjonen som gis må tilpasses at varsel ikke skal gis, men må inneholde tilstrekkelig
opplysninger til at fornærmede eller etterlatte kan ta stilling til om klageretten skal benyttes. Det er
ingen grunn til at klage over vedtak om ikke-varsling fra fornærmede eller etterlatte gis oppsettende
virkning idet varsling ikke vil finne sted før en eventuell klage er behandlet.
Når det skjer unndragelse fra institusjonen ved rømning, vil det ikke være tid til å treffe ordinært
vedtak om varsling. Femte ledd inneholder derfor hjemmel til å treffe hastevedtak om varsling ved
rømning. Rømning er nærmere definert i rettighetsforskriften § 20. Rømningssituasjoner vil kunne
oppstå på tidspunkt der barneverntjenestens leder ikke er tilgjengelig. Påtalemyndigheten er derfor
også gitt vedtakskompetanse. Institusjonen skal uansett varsle politiet om rømninger etter
rettighetsforskriften § 20, med mindre varsling ikke er nødvendig.
Oppfyller barnets situasjon vilkårene for informasjon etter § 4-28a og varsling etter 4-28b, må
rettighetsforskriften § 20 tolkes slik at politiet uansett skal varsles ved rømning.
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I sjette ledd er det fastslått at lovfestet varsling kan skje uten hensyn til lovbestemt taushetsplikt.
Bestemmelsen tilsvarer phvl. § 5-6c fjerde ledd.
I sjuende ledd er det foreslått en forskriftshjemmel.

7. Økonomiske og administrative konsekvenser
Utredningens primære tilråding er at nåværende rettstilstand videreføres. Dette medfører ikke
økonomiske eller administrative konsekvenser.
Den subsidiære tilrådingen, som altså ikke anbefales, vil innføre et informasjons- og varslingsregime
med ansvar tillagt den kommunale barnevernlederen. Med utgangspunkt i det fåtallet saker dette vil
gjelde, er det heller ikke her noen grunn til å vurdere et økt behov for økonomiske eller
administrative ressurser.
Vi legger til grunn at det ikke skal opprettes noe nasjonalt koordineringsorgan eller registerføring slik
tilfellet er for lovbrytere dømt til tvungent psykisk helsevern etter strl. § 62. Et lokalt forankret
informasjons- og varslingsregime vil derved ikke utløse et nasjonalt behov for økonomiske eller
administrative ressurser. BLD vil like fullt måtte sikre at det utarbeides egnet rundskriv og
veiledningsmateriale dersom et slikt lokalt forankret informasjons- og varslingsregime blir innført.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Reidun Kathrin Dahl
20/3045

Arkiv: F03
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

22.06.2020
21.09.2020

OVERSIKTSDOKUMENT FOLKEHELSE 2020

Rådmannens forslag til vedtak:
Karmøy kommunestyre tar «Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2020» og
tilhørende kortversjonen til orientering. Dokumentene skal legges til grunn for arbeidet med
andre kommunale planer.

SAKSFRAMSTILLING

Bakgrunn for saken
I følge folkehelseloven (LOV-2011-06-24-29) er folkehelse «befolkningens helsetilstand og hvordan
helsen fordeler seg i en befolkning» (§3 bokstav a). Formålet med folkehelseloven er å bidra til en
samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, og som utjevner sosiale helseforskjeller. Loven er
sektor- og etatsovergripende og gir statlige myndigheter, fylkeskommunen og kommunen ansvar
for folkehelsearbeidet. Blant annet pålegger loven kommunene å utarbeide en oversikt over
helsetilstand og påvirkningsfaktorer i sin kommune (§5). Bestemmelsene i folkehelseloven er tett
koblet mot plan- og bygningsloven. Dette er fordi plan- og bygningsloven legger føringer for
forhold der menneskene lever og bor.
”Helse i alt vi gjør” er kjernen i folkehelsearbeidet. Prinsippet skal bidra til at befolkningens helse
blir ivaretatt på politisk nivå og på tvers av de ulike etatene i kommunen. Folkehelsepolitikk
handler om å legge til rette for den enkelte gjennom en samfunnsutvikling som gir gode
betingelser for helse. Det skal være enkelt for befolkningen å ta sunne valg. Samtidig må det
være en balanse mellom fellesskapets ansvar for befolkningens helse og den enkeltes ansvar for
egen helse (se illustrasjon nedenfor).

En stor utfordring i folkehelsearbeidet er at helse og sykdom er ulikt fordelt mellom sosiale
grupper i befolkningen. Man ser en sosial gradient som løper gjennom «det sosiale hierarkiet»
hvor de med lavest sosioøkonomisk status har dårligere helse. Helse og utviklingen av helse er
nært knyttet opp til oppvekstsvilkår og de forholdene en lever under. Et annet viktig prinsipp i
folkehelsearbeidet er dermed å arbeide for en reduksjon av sosiale ulikheter i helse.

Det systematiske folkehelsearbeidet
Folkehelsearbeidet skal ifølge loven utføres som en langsiktig og systematisk oppgave. Det
systematiske folkehelsearbeidet, og forløpet, er illustrert i figuren som vises under. De ulike
paragrafene vil kort forklares.

§5 Oversikt: Kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene i
befolkningen, slik at kommunen får et tydelig bilde av hva som er de lokale helseutfordringer i
den enkelte kommune. Denne oversikten innebærer at kommunen skal utarbeide et system for
løpende oversikt over helsetilstanden i befolkningen og at det hvert 4. år skal utarbeides et
skriftlig oversiktsdokument.
§6 Planstrategi: Oversiktsdokumentet skal inngå som grunnlag for kommunens planstrategi.
§7 Fastsette mål i plan: Kommunen skal i planarbeidet fastsette overordnede mål og strategier
for folkehelsearbeidet som skal gjelde for hele kommunen. Disse skal være egnet til å møte de
utfordringene kommunen står overfor.
§§4 og 7 Tiltak: Folkehelseloven pålegger også kommunen å iverksette nødvendige tiltak for å
møte utfordringene med de virkemidlene kommunen har.
§§ 30 og 5 Evaluering: Kommunene skal evaluere folkehelsearbeidet for å se om det gir ønsket
effekt, samt treffer med utfordringsbildet.

Saksframstilling
I følge § 5 i folkehelseloven skal kommunene ha oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer for helse i kommunen. Dette er et viktig element i kommunens overordnede
strategiske folkehelsearbeid. Med helsetilstand menes befolkningens helse målt ved ulike
indikatorer. Eksempel på indikatorer er trivsel, røyking, trafikkulykker m.m. For å tilegne denne
kunnskapen og oversikten, har kommunen lovmessig plikt til å utarbeide:
-

løpende oversikt over helsetilstanden i befolkningen (kontinuerlig arbeid).
en skriftlig oversikt over helsetilstanden hvert 4. år (skriftlig dokument).

Hensikten med en løpende oversikt er å sikre folkehelsehelseperspektivet i perioden mellom
planlovgivningens fireårsintervaller. Oversiktsdokumentet skal danne grunnlag for
planstrategien og øvrige kommunale planer. Dette er fordi planstrategien og planene i
kommunen skal utarbeides med utgangspunkt i det faktiske utfordringsbilde. Kommunen skal
særlig vie oppmerksomhet til trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale
forskjeller. Den løpende oversikten og oversiktsdokumentet skal øke kunnskapsnivået slik at

utfordringene i samfunnet identifiseres, og videre at bedre beslutninger tas. Figuren nedenfor
viser oversiktsdokumentet sin tilknytning til det kommunale plansystemet.

Oversikten er bygd opp i henhold til lovkrav i forskrift om oversikt over folkehelsen (FOR-201206-28-629, § 3) og omfatter opplysninger og vurderinger av:
-

Befolkningssammensetning: Befolkningsendringer, befolkningsframskriving, etnisitet
m.m.

-

Oppvekst- og levekårsforhold: Økonomiske vilkår (lavinntektshusholdninger, mottakere
av stønad til livets opphold), bo- og arbeidsforhold (tilknytning til arbeidslivet,
uføreytelser), utdanningsforhold (nivå i lesing, nivå i matematikk, foresattes
utdanningsnivå, trivsel på skolen, opplevelse av mobbing, frafall i videregående skole)
m.m.

-

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø: Drikkevannskvalitet, tilgang til friområder,
gang- og sykkelvei, vold og mishandling, m.m.

-

Skader og ulykker: Sykehusinnleggelser, trafikksituasjonen m.m.

-

Helserelatert atferd: Skjermtid, overvekt og fedme, røyking, rusmiddelsituasjonen m.m.

-

Helsetilstand: Informasjon om forekomst av utvalgte sykdommer og lidelser som: hjertekarsykdommer, smerter, muskel og skjelettlidelser, psykiske lidelser, kreft, tannhelse,
bruk av antibiotika m.m.

Den skriftlige oversikten er basert på opplysninger som statlige helsemyndigheter og
fylkeskommunen gjør tilgjengelig. Dokumentet inneholder videre faglige vurderinger av mulige
årsaksforhold, konsekvenser og forklaringer som er utført av ulike lokale fora, hvor kunnskap fra
de kommunale helse- og omsorgstjenestene, teknisk etat, oppvekst- og kulturetaten og
sentraladministrasjonen er benyttet. Lokal kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og
lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse er vektlagt. Avdeling for
folkehelse, hvor kommuneoverlegen er leder, har vært ansvarlige for utarbeidelse av
oversiktdokumentet, med innspill fra etatene. De faglige vurderingene av mulige årsaksforhold,
konsekvenser og forklaringer finnes som en oppsummering på slutten av hvert kapittel.

Dokumentet vil gjøres tilgjengelig for befolkningen under planer på www.karmoy.kommune (jf.
forskrift om oversikt over folkehelsen § 8).
Oversiktsdokumentet er skrevet på en slik måte at en kan slå opp hver enkelt indikator og få
oversikt. Det er tenkt som et oppslagsverk med oppsummerende tabeller som vurderer
årsaksforhold og konsekvenser. For å gjøre oversiktsdokumentet mer oversiktlig er det i tillegg
utarbeidet en kortversjon. Denne peker på de viktigste utfordringene og forsøker å se områdene i
en forenklet sammenheng. Kortversjonen erstatter ikke den komplette oversikten.

Rådmannens kommentarer:
Kommunen må arbeide kunnskapsbasert og strategisk med det helsefremmende og
forebyggende arbeidet for å imøtekomme fremtidige utfordringer. God forvaltning av
befolkningens helse er en forutsetning for en bærekraftig utvikling. Gjennom folkehelsearbeidet
kan kommunen påvirke befolknings helse i en mer rettferdig og positiv retning. Rådmannen
foreslår på bakgrunn av dette at kommunestyret tar vedlagt «oversikt over helsetilstanden og
påvirkningsfaktorer 2020» og kortversjonen til orientering. Rapporten vil etter rådmannens
vurdering være et sentralt dokument i kommunens overordnede sentrale folkehelsearbeid.
Rådmannen i Karmøy, 26.05.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
- Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2020
- Kortversjon
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Avdeling for folkehelse har utarbeidet oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i Karmøy
kommune. Dokumentet er utarbeidet i samarbeid med andre kommunale etater og NAV. En stor takk
rettes for innspill, drøftinger og bidrag! Dette dokumentet er en oppdatering av oversikten som ble laget i
2016. I oppdateringen ble det utarbeidet en kortversjon som peker på noen sentrale utfordringer.

Oversiktsdokumentet skal gi oversikt over helsetilstanden, påvirkningsfaktorer og gi grunnlag for
undring og spørsmål. Den skal videre danne grunnlag for kortversjonen, kommunens planstrategi og
andre kommunale planer. Foto: Siri Merete Alfheim
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1. BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG
Whitehead og Dahlgreen (1991) har utarbeidet en modell som viser at individuelle valg, med unntak av
faktorer som alder, kjønn og arv, påvirkes gjennom ytre faktorer i samfunnet og miljøet. Faktorene kan
være både positive og negative og de kan påvirkes for å bidra til bedre helse og livskvalitet i befolkningen.
Særlig skal kommunene rette oppmerksomhet mot faktorer som kan redusere sosiale helseforskjeller
gjennom virkemidlene de har til rådighet.

Et viktig element for at kommunen skal vie oppmerksomhet mot positive og negative faktorer i samfunnet
er kunnskap og oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Med helsetilstand menes befolkningens helse
målt ved ulike indikatorer. Eksempel på indikatorer er trivsel, røyking, trafikkulykker m.m.
For at kommunene skal få denne kunnskapen og oversikten, har kommunen lovmessig plikt til å utarbeide:


løpende oversikt over helsetilstanden i befolkningen (kontinuerlig arbeid).



en skriftlig oversikt over helsetilstanden hvert 4. år (dette dokumentet).

Disse to separate oppgavene, som det skal være sammenheng mellom, skal igjen danne grunnlag for
planstrategien og øvrige kommunale planer. Dette er fordi planstrategien og planene i kommunen skal
utarbeides med utgangspunkt i et faktisk utfordringsbilde. De skal videre øke kunnskapsnivået og
grunnlaget slik at utfordringene i samfunnet kan identifiseres og bedre beslutninger tas. Med dette menes
beslutninger med utgangspunkt i utfordringsbildet med mål om å redusere sosial ulikhet i helse. Eller sagt
på en annen måte, kommunen skal særlig vie oppmerksomhet ved trekk ved utviklingen som kan skape
eller opprettholde sosiale forskjeller. 
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Oversiktsarbeidet er forankret i folkehelseloven, smittevernloven, plan- og bygningsloven, forskrift om
oversikt over folkehelse (folkehelseforskriften), forskrift om miljørettet helsevern.
Oversikten skal være basert på:


Opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig.



Kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene.



Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på
befolkningens helse.

Krav til oversiktens innhold i henhold til folkehelseforskriften skal omfatte opplysninger og vurderinger av:


Befolkningssammensetning: Befolkningsendringer, befolkningsframskriving, etnisitet m.m.



Oppvekst- og levekårsforhold: Økonomiske vilkår (lavinntektshusholdninger, mottakere av stønad til
livets opphold), bo- og arbeidsforhold (tilknytning til arbeidslivet, uføreytelser), utdanningsforhold
(nivå i lesing, nivå i matematikk, foresattes utdanningsnivå, trivsel på skolen, opplevelse av mobbing,
frafall i videregående skole) m.m.



Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø: Drikkevannskvalitet, tilgang til friområder, gang- og
sykkelvei, vold og mishandling, m.m.



Skader og ulykker: Sykehusinnleggelser, trafikksituasjonen m.m.



Helserelatert atferd: Skjermtid, overvekt og fedme, røyking, rusmiddelsituasjonen m.m.



Helsetilstand: Informasjon om forekomst av utvalgte sykdommer som: hjerte- karsykdommer,
smerter, muskel og skjelettlidelser, psykiske lidelser, kreft, tannhelse, bruk av antibiotika m.m.

Det skriftlige oversiktsdokumentet skal videre inneholde faglige vurderinger av årsaksforhold og
konsekvenser. Kommuneoverlege og avdeling for folkehelse har vært spesielt sentral i dette arbeidet.
Dette dokumentet er den skriftlige oversikten over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Det ivaretar
lovkravet om:
-

Et samlet oversiktsdokument som skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet og
planstrategien. Oversiktsdokumentet skal bygge på den løpende oversikten.

-

Løpende oversikt over folkehelseutfordringene som ble vedtatt i rådmannens ledergruppe og
utarbeidet av den interne statistikkgruppen i Karmøy kommune (se kapittel 4) og som skal inngå
i arbeidet med kommunale planer.
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2. INFORMASJON OM OVERSIKTEN
2.1 FOLKEHELSEPROFIL 2019 OG 2020
Folkehelseprofilen utgis årlig av Folkehelseinstituttet og gir en oversikt over positive og negative faktorer
som kan påvirke helsen. Basert på en gjennomgang og analyse av de to siste profilene bør kommunen
vektlegge enkelte negative indikatorer mer enn andre. Faktorene Karmøy kommune bør vie særlig
oppmerksomhet er:












Stønad til livsopphold, 20-66 år.
Trivsel på skole, 10. klasse.
Mestringsnivå i lesing, 5. klasse, Nasjonale prøver.
Skjermtid over 4 timer, Ungdata 2019.
Ensomhet, Ungdata 2019.
Lite fysisk aktive, Ungdata 2019.
Røyking kvinner.
Fornøyd med helsa, Ungdata 2019.
Overvekt og fedme, 17 år.
Hjerte og karsykdommer.
Antibiotika, resepter.

I dette dokumentet vil indikatorene ovenfor (fra Folkehelseprofilene 2019 og 2020) som Karmøy kommune
har avvikende verdier på vektlegges. Dette vil forhåpentligvis bidra til et bedre bilde og forståelse av
virkeligheten, slik at kommunen kan utarbeide gode forebyggende og helsefremmende strategier.
I oversiktsdokumentet er det valgt å fokusere på de indikatorene som er vurdert mest hensiktsmessig i
forhold til lokal kunnskap og forestående arbeid med løpende oversikt. Det vil si at enkelte indikatorer i
dokumentet ikke nødvendigvis er likeens med indikatorene i folkehelsebarometeret.
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2.2 TOLKNING AV STATISTIKK
Statistikk og helseoversikter kan ha stor nytteverdi i folkehelsearbeidet og det overordnede strategiske
arbeidet. Men det er også knyttet store utfordringer til bruk av statistikken, mulige feilkilder og
tolkningene av dem. Hensikten med statistikk og dette dokumentet er å tegne et så realistisk bilde av
verden som mulig. Samtidig vil det alltid være forhold som påvirker statistiske modeller i mer eller mindre
grad. Statistikken gir derfor et grunnlag for undring og spørsmål, snarere enn fasitsvar og direkte
løsninger på utfordringer. Konklusjoner om årsaker blir ofte tolkninger.
Sammenligningsgrunnlag
Det er valgt å sammenligne Karmøy kommune med lignende kommuner i KOSTRA-gruppe, 13 som har over
30.000 innbyggere og spredt bosetning. Valget falt på Ullensaker og Ålesund kommune. Selv om
Haugesund kommune er en bykommune, er den likevel valgt å ta med som sammenligningsgrunnlag fordi
en del utfordringer krysser kommunegrensene. Å sammenligne med Rogaland og Norge sier noe om
trenden i samfunnet og hvor Karmøy befinner seg i forhold til regionalt og nasjonalt nivå. Karmøy
kommune sammenlignes følgelig med; Norge, Rogaland, Haugesund, Ullensaker og Ålesund kommune. Der
det ikke er mulig å skaffe komplett tallmateriale er det kommentert.
Når verdien på skalaen ikke begynner på null
Det er viktig å være oppmerksom på at tallverdien i enkelte diagram ikke begynner på null. Det tydeliggjør
forskjellene mellom kommunene, landet og fylket, men kan også skape et bilde av at forskjellene er større
enn virkeligheten.
Absolutte tall
Absolutte tall er «de tallene vi får når vi teller; det vil si råtallene». Eksempelvis er folkemengden i 2019 et
absolutt tall.
Glidende gjennomsnitt
Når variasjonene er store, blir det vanskelig å vurdere trender. Av den grunn brukes ofte glidende
gjennomsnitt – en middelverdi av målinger over flere år. Da vil det være lettere å se trender – noe som
oftest er viktigere enn å se på statistikk isolert for hvert enkelt år. Samtidig er det viktig å huske at et
spesielt høyt eller lavt resultat et år, kan gi store utslag i gjennomsnittsverdiene.
Standardiserte tall
Ved sammenligning av datamateriell i denne oversikten, må en ta høyde for at forskjellene kan skyldes
tilfeldig variasjon. For å sammenligne ulike kommuner eller se på utvikling over tid, er standardiserte tall
benyttet. Dette er fordi påvirkning pga. alders- og kjønnssammensetning er redusert i utvalget slik at
analysen ikke blir forkludret. Eller sagt på en annen måte: standardiserte tall gjenspeiler nivåene som hver
kommune ville hatt hvis den hadde samme kjønns og alderssammensetning som landet totalt sett. Dette
gjør det lettere å sammenligne på tvers av kommuner og fylker siden forskjellene ikke skyldes ulik kjønnseller alderssammensetning. Ulempen er at metoden ikke nødvendigvis angir hver kommunes nivå helt i
tråd med den faktiske situasjonen. Det er angitt i diagrammene der standardiserte verdier er benyttet.
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Andel
Andeler blir ofte beregnet ut fra størrelsen på den befolkningsgruppen som er aktuell i det gitte tilfellet.
Eksempel: ved utregning av prosentandel av kvinner og menn i brukerplan er det beregnet utfra
brukergruppen.
Forholdstall
Forholdstall er benyttet i dokumentet for å sammenligne ulike forhold. Forholdstall betyr forholdet mellom
kommunens andel og andelen på landsbasis et gitt år. Eksempel; forholdstall = 130 (Norge=100) betyr at
kommunens andel er 30 % høyere enn landsnivået. Et forholdstall på 87 betyr at kommunens andel er 13
% lavere enn landsnivået.
Farge rød, gul +, gul – og grønn
Fargene benyttes for å plassere de ulike indikatorene innen grunnskole på ulike nivåer. Fargene leses av
etter hvilket nivå kurvene er plassert. Grønn er høyeste nivå og beste skår, gul + nest høyeste, deretter
kommer gul – og røde er laveste nivå. Kurvene er hentet fra Conexus Insight som både er et analyseverktøy
og et prosessverktøy i barnehage og skole.
Måleproblemer, datamangel og mørketall
En hovedutfordring for arbeidet med å skaffe oversikt over helsetilstanden er mangel på informasjon. Et
annet problem er koblingen mellom indikatorene vi bruker og det fenomenet vi er interessert i.
Eksempelvis vil ofte en høy kroppsmasseindeks medføre helseproblemer, men ikke alltid.
Videre er det mange indikatorer som ikke gjenspeiler den faktiske situasjonen, men en vurdering av
situasjonen. Eksempel kan være ulik diagnosepraksis mellom enkelte leger og at en dermed får regionale
forskjeller. Det samme kan gjelde andre offentlige ytelser som stønad til livsopphold. En kommune som
opplyser innbyggerne om at de har rett til stønad til livsopphold kan få høyere andel brukere enn om man
er mindre serviceorientert.
I tillegg er det en del områder hvor datamaterialet er begrenset som for eksempel og overvekt og fedme
m.m. Det vil forklares der det forekommer.
Oppbygning av oversikten
Hvert kapittel er bygd opp som følger;


Beige firkant: Inneholder en kortfattet forklaring av hva kurven viser. Her er det vektlagt å få
oversikt over situasjonen.



Grønn firkant: Inneholder en forklaring hvorfor denne indikatoren er valgt. Forklaringene fra
Folkehelseinstituttet benyttes der de eksisterer.



Grafisk fremstilling/ kurver: Dette gir en visuell fremstilling av indikatoren og utviklingen over tid.



Mulige årsaksforhold og konsekvenser: Kommunen har gjennomført en vurdering av
årsaksforhold og konsekvenser for indikatorene i oversikten. Ved vurdering av årsaker er det, etter
anbefaling i merknader til folkehelseforskriften, tatt utgangspunkt i den kunnskap som eksisterer
om hvilke bakenforliggende forhold som kan ha ført til den situasjonen som foreligger. I tillegg er
vurderingen basert på lokale erfaringer og er derfor å betrakte som tolkninger.
Årsaker og konsekvenser er beskrevet på slutten av kapitlene for hver av de seks områdene som
presenteres.
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3. HELSETILSTAND OG PÅVIRKNINGSFAKTORER
3.1 BEFOLKNING
3.1.1 BEFOLKNINGSSAMMENSETNING
Folkemengde: For at Karmøy skal forbli en vekstkommune, må den årlige folketilveksten være høyere
enn 0,8 %. Innbyggertallet har økt årlig frem til 2018, men veksten har flatet noe ut de siste årene. I
2019 er første året med negativ vekst.
Folketallsutvikling i sonene: Den største befolkningsveksten er konsentrert i sone 2, 3 og 5. I sone 1
og 4 har folketallet sunket noe. Det kan tyde på sentraliseringsprosesser i kommunen. By- og
tettstedsområdene vokser, mens kommunens spredtbygde områder har et synkende folketall.
Aldersfordeling: Fødselstallene for hele landet synker, noe som medfører at andel i aldersgruppene 014 år synker, også i Karmøy. Karmøy kommune har relativt sett en større andel i aldersgruppen 0-14
år enn gjennomsnittet for landet. Aldersgruppen 25-44 år synker også, mens antall innbyggere i
alderen 45 år og oppover øker.

Begrunnelse for valg av indikator: Befolkningsutvikling blir gjerne sett på som den ene store indikatoren
for regional utvikling. Ønsket om befolkningsvekst har sammenheng med flere forhold bl.a. kommunens
inntektsgrunnlag og tilgang på arbeidskraft. Utvikling i antall innbyggere har betydning for kommunens
planer når det gjelder omfang og kvalitet av de ulike tjenestene som skal leveres til innbyggerne i
fremtiden. En ung befolkning kan være fordelaktig for fortsatt å være en vekstkommune. Kilde:
Folkehelseinstituttet og SSB.

Diagram 3.1.1.1: Folkemengde, 2005 -2019
43000
42000
41000
40000
39000
38000
37000
36000
35000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Folkemengde pr. 1. januar 2005-2019. Antall personer. Kilde: SSB.
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Diagram 3.1.1.2: Folketallsutvikling pr sone, 2000 – 2019
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11310

Sone 3

7730

7755
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8890
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7616

7514

7784
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Sone 5

6855

7346

7812
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20

13

99

27

Uoppgitt

Utvikling i folketall i Karmøy kommune pr. sone, antall personer. Kilde: SSB.

Diagram 3.1.1.3: Aldersfordeling, 2014- 2019
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Aldersfordeling i befolkningen (andel i prosent) for landet, fylket og Karmøy kommune 2014-2019, antall personer.
Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank.
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3.1.2 BEFOLKNINGSFRAMSKRIVING
Befolkningsframskriving: For Karmøy kommune frem til 2040 antydes en gradvis endring i
innbyggertallet. Folketallet vil synke noe for aldersgruppene 0-64 år frem mot 2040. For
aldersgruppene 65 og oppover vil antall innbyggere øke. Som ellers i landet forventes det at andelen
eldre vil øke i kommende tiår.

Begrunnelse for valg av indikator: Befolkningsframskrivinger kan tjene mange formål og fungere som
et nyttig verktøy for planlegging i kommunene. Det kan for eksempel danne grunnlag for planlegging
av framtidige behov i hver enkelt kommune med bakgrunn i framtidig befolkningsstørrelse. Kilde:
Folkehelseinstituttet
Tabell 3.1.2.1: Befolkningsframskriving, 2020–2040
Alder

2020

2025

2030

2035

2040

0-14 år

8199

7620

7190

7233

7397

15-24 år

5289

5406

5595

5215

4791

25-44 år

10446

10177

10000

10061

10049

45-64 år

10796

10913

11023

10636

10330

65-74 år

4132

4350

4491

4926

5312

75-79 år

1435

1775

1884

2028

2066

80 år+

1762

2211

2845

3373

3859

42059

42452

43028

43472

43804

Sum

Framskrevet folkemengde i fem års intervall til 2040, med utgangspunkt i folketallet per 1.1.2018. Framskrivingene
viser framtidig utvikling ut fra forutsetninger om fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring med
utgangspunkt i den observerte utviklingen, basert på middels vekst i de nevnte kriteriene. Kilde:
Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank.
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3.1.3 ETNISITET
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre: I denne gruppen har det vært en gradvis økning
de siste årene. I 2006 var ca. 4 % av Karmøys befolkning innvandrere og norskfødte med
innvandrerforeldre, mens andelen var ca. 10,3 % i 2019. Innvandring har vært en viktig pådriver i
Karmøys folketallsøkning siden årtusenskiftet.
Innvandrere født i utlandet og norskfødte med innvandrerforeldre etter landbakgrunn: 58,6 %
kommer fra Europa (uten Tyrkia), 23,4 % fra Asia og 11,8 % fra Afrika.

Begrunnelse for valg av indikator: Innvandrerbefolkningen er en sammensatt gruppe når det gjelder
alder, kjønn, opprinnelsesland, sosioøkonomisk status, innvandringsgrunn og oppholdstid.
Innvandrernes helse er derfor formet av en rekke ulike faktorer, og helsebehovene vil også endre seg
med oppholdstiden. Noen av helseforskjellene mellom de ulike innvandrergruppene har sammenheng
med sosioøkonomisk status (Rechel, 2011), men lav sosioøkonomisk status kan også være et resultat
av å være innvandrer. Kommunal kompetanse om helse blant flyktninger og innvandrere er en
forutsetning for å lykkes med helsefremmende og forebyggende arbeid. Tiltak som reduserer
språkproblemer og letter integreringen er viktig folkehelsearbeid. Kilde: Folkehelseinstituttet

Diagram 3.1.3.1: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, 2006-2019

Folketallsutvikling i Karmøy 2006-2019, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Kilde: SSB.
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Diagram 3.1.3.2: Innvandrere født i utlandet og norskfødte med innvandrerforeldre etter
landbakgrunn/verdensdel i prosent i Karmøy kommune 2019

Innvandrere født i utlandet og norskfødte med innvandrerforeldre etter landbakgrunn/verdensdel i prosent i Karmøy
kommune 2019. Kilde: SSB.
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3.1.4 VURDERING AV ÅRSAKSFORHOLD, KONSEKVENSER OG FORKLARINGER

Befolkningssammensetning

Status

Mulige årsaker

Mulige konsekvenser/ forklaring

Pr. 1. januar 2019: 42.161
innbyggere.

Fødselstall for hele landet
er synkende, også i Karmøy
kommune. By- og
tettstedsområdene vokser,
mens kommunens
spredtbygde områder har
et noe synkende folketall

Befolkningsutvikling blir sett på
som en stor indikator for
regional utvikling. En ung
befolkning kan være fordelaktig
for fortsatt å være en
vekstkommune.

Befolkningsveksten er ujevnt
geografisk fordelt. Den største
folkeveksten er konsentrert i
sone 2, 3 og 5. I sone 1 og 4
har folketallet sunket noe.

Ujevn befolkningsvekst i de
ulike sonene kan tyde på
sentraliseringsprosesser i
kommunen.

Fraflytting- og
sentraliseringsprosesser.

Noen demografiske trekk fra
2014 – 2019 er at Karmøy har
en forholdsvis stor andel barn
0-14 år, men den faller relativt
sett. Andelen i gruppene 15 –
24 år og 25 – 44 år har også
falt noe disse årene. Karmøy
kommune har en litt lavere
andel i den arbeidsføre
alderen 24-44 år enn landet og
fylket. For aldersgruppene 6574 år og 75 – 79 år er det en
relativ økning.

Bedre helse fører til at vi
lever lengre. Synkende
fødselstall.

En voksende gruppe med eldre
har flere konsekvenser. De er
blant annet en viktig ressurs som
frivillig som bidrar positivt i
dugnadsarbeid i kommunen.
Samtidig er det økt sykelighet i
den eldre aldersgruppen med
flere sammensatte
sykdomsbilder.

(absolutt tall)

Folkemengde
(absolutte tall)

Geografisk
utvikling
(absolutte tall)

Aldersfordeling
(andel i prosent)

Innbyggertallet har økt årlig
frem til 2018, men veksten har
flatet ut. 2019 er det første
året med negativ vekst.

En annen forklaring kan
være at enkelte unge
flytter for å ta utdanning
og ikke kommer tilbake.

Lavere andel i arbeidsfør alder
kan føre til utfordringer i forhold
til å ha riktig kompetanse i
regionen og kommunen.

Antall uføretrygdede øker mot
pensjonsalder som gir økt antall
med behov for omsorgstjenester
i forhold til antall arbeidsdyktige.
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Befolkningsframskrivinger
(absolutt tall)

Status

Mulige årsaker

Mulige konsekvenser /
forklaring

Befolkningsframskrivinger sier
at antall innbyggere vil være
43.804 i 2040.

Frem mot 2040 antydes det
at folketallet vil synke for
aldersgruppene 0-64 år,
mens for aldersgruppene
65 år og oppover vil antall
innbyggere øke.

En større andel eldre medfører
flere med demens, diabetes,
kreft, hjerte- og kar sykdommer
m.m. siden forekomsten av disse
øker med alderen.

Høy levealder betyr at folk
er ved god helse eller lever
lenger med kroniske
sykdommer, og at
velferdsordningene er
gode.
Etnisitet
(absolutt tall)

Fra 2006 til 2019 har antall
innvandrere økt med 2841
personer. Innvandring har vært
en viktig pådriver i Karmøys
folketallsøkning siden
årtusenskiftet.

Innvandringen består blant
annet av
arbeidsinnvandring og
mennesker på flukt fra
uroligheter og krig.

Flere eldre med økt hjelpebehov
medfører større belastning på
kommunale helse- og
omsorgstjenester.

Innvandrerbefolkningen er en
sammensatt gruppe når det
gjelder alder, kjønn,
opprinnelsesland,
sosioøkonomisk status,
innvandringsgrunn og
oppholdstid. Innvandrernes
helse er derfor formet av en
rekke ulike faktorer, og
helsebehovene vil også endre
seg med oppholdstiden.
Arbeidsledigheten og andel i
lavinntektshusholdninger er
større blant innvandrere enn i
befolkningen som helhet.
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3.2 OPPVEKST OG LEVEKÅRSFORHOLD
3.2.1 LAVINNTEKT HUSHOLDNINGER 0-17 ÅR
Lavinntekt husholdninger under 18 år: Barnefattigdom har økt i hele landet fra 2008 til 2018. I
Karmøy kommune har det vært årlige svingninger, men fra 2008 til 2018 har det vært gradvis økning
fra 4,7 % til 8 % barn som lever i lavinntektsfamilier. Man bruker ulike indikatorer for måling av
lavinntekt, her anvendes husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal medianinntekt, beregnet
etter EU-skala.

Begrunnelse for valg av indikator: Inntekt og økonomi er grunnleggende påvirkningsfaktorer for
helse, og forskning har vist at det er en sammenheng mellom inntektsnivå og helsetilstand. Levekår
har stor betydning for motivasjon og evne til å opprettholde helsebringende levevaner som
regelmessig fysisk aktivitet, sunt kosthold, avhold eller måtehold i bruk av tobakk og andre rusmidler.
Lav inntekt øker sannsynligheten for dårlig selvopplevd helse, sykdom og for tidlig død. I tillegg har
det å vokse opp i familier som over tid har lavinntekt stor betydning for barnas helse og velferd. Kilde:
Folkehelseinstituttet.
Diagram 3.2.1.1: Lavinntekt husholdninger under 18 år (ekskl. brutto finanskapital over 1G), 2013 – 2018
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Personer 0-17 år som bor i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal medianinntekt, beregnet etter EUskala. Husholdninger med en brutto finanskapital på 1 G (gjennomsnittlig grunnbeløp i året) eller mer regnes her ikke
som lavinntektshusholdninger. Årlige tall. Statistikken vises for kommune- og fylkesinndeling per 1.1.2020. Kilde:
Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank.
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3.2.2 ARBEIDSLEDIGHET
Arbeidsledighet: Fra 2013 til 2020 har arbeidsledigheten i Karmøy kommune variert. I januar 2020
ligger den på 2,1 %. Arbeidsledigheten for landet som helhet er 2,2 %, mens for fylket er andelen 2,4
%. Arbeidsledigheten i kommunen og fylket økte mot 2016, hvor dårlige tider i oljebransjen var en av
hovedgrunnene. Grunnet koronakrisen er det nå økte utfordringer i arbeidsmarkedet.

Begrunnelse for valg av indikator: Arbeidsledige antas å være en utsatt gruppe, både økonomisk,
helsemessig og sosialt. Arbeidsledighet har betydning for både helse og levekår. Personer som står
utenfor arbeidsliv og skole har dårligere psykisk helse og mer usunne levevaner enn personer som er i
arbeid. Arbeidsledigheten er noe høyere blant menn enn kvinner, og høyest blant unge voksne.
Arbeidsledigheten bør ses i sammenheng med næringsliv i regionen. Kilde: Folkehelseinstituttet.
Diagram 3.2.2.1: Arbeidsledighet 15-74 år, 2013-2020
Helt ledige, prosent av arbeidsstyrken
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Registrerte arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken 15-74 år per januar måned i prosent av befolkningen.
Statistikken omfatter alle personer som står registrert i Navs arbeidssøkerregister enten som helt arbeidsledig eller
som deltaker på et arbeidsmarkedstiltak. Dette inkluderer også personer som identifiseres med såkalte D-nr i stedet
for fødselsnummer, dvs. utenlandske personer uten oppholdstillatelse som er på korttidsopphold i Norge.
Registrerte arbeidsledige omfatter i utgangspunktet alle aldre, men det er svært få under 16 år eller over 66 år.
Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank.
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3.2.3 UFØREYTELSER

Uføreytelser: I Karmøy kommune var andelen som mottok uføreytelser 4 % av arbeidsstyrken eller
593 personer i 2016-2018. Av disse var 320 personer kvinner og 272 menn. Karmøy kommune ligger
over snittet for sammenlignbare kommuner, fylket og landet for øvrig.
Begrunnelse for valg av indikator: Arbeid gir tilgang til viktige helsefremmende ressurser som sosiale
relasjoner, identitet, personlig vekst og økonomisk trygghet. Høy sysselsetting der også personer med
redusert arbeidsevne har arbeid å gå til, vil være positivt for folkehelsen. Gruppen som mottar
uføreytelser er en utsatt gruppe helsemessig (fysisk og psykisk) og materielt. Hvor mange som mottar
uføreytelser er en indikator på helsetilstand, men må ses i sammenheng med næringslivet,
utdanningsnivået og jobbtilbudet i kommunen. Kilde: Folkehelseinstituttet.
Diagram 3.2.3.1: Mottakere av uføreytelser, 18 – 44 år, 3 års glidende gjennomsnitt, 2011 - 2018
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Andel personer som mottar uføreytelser samlet, varig uførepensjon og arbeidsavklaringspenger i prosent av
befolkningen i alderen 18 - t.o.m. 66 år. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for
overlappende 3-årsperioder). Uføreytelser er stønadsordninger for å sikre inntekt til livsopphold for personer 18-66
år som har fått inntektsevnen varig nedsatt på grunn av sykdom eller funksjonshemning. Det er mulig å motta både
varig uførepensjon og arbeidsavklaringspenger samtidig, men de dette gjelder telles bare én gang i samlede
uføreytelser. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank.
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3.2.4 MOTTAKERE AV STØNAD TIL LIVSOPPHOLD

Mottakere av stønad til livsopphold 20-29 år: Karmøy kommune har en forholdsvis høy andel
innbyggere på 20-29 år som mottar stønad til livsopphold i forhold til sammenlignbare kommuner.
Andel som mottar stønad til livsopphold i Karmøy kommune har likevel sunket siden 2016.
Aktivitetsplikten ble innført tidlig i 2017. Både Karmøy og Haugesund kommune ligger over snittet i
Norge og fylket.
Mottakere av stønad til livsopphold 20-66 år: Også i denne gruppen har Karmøy kommune en relativ
høy andel som mottar stønad til livsopphold i forhold til sammenlignbare kommuner, fylket og landet.
Men trenden er nedadgående. Denne nedgangen skyldes i hovedsak lavere andel i aldersgruppen 2029 år. For aldersgruppene 30-66 år er utviklingen relativ stabil. Det er relativt flere som mottar
uføreytelser fra 45 år og oppover.
Begrunnelse for valg av indikator: Grupper som står utenfor arbeidsliv og skole har oftere dårligere
psykisk helse og mer usunne levevaner enn de som er i arbeid. De siste ti årene har andelen som får
sykemelding og uføretrygd vært høyere i Norge enn i andre OECD-land. Økte helseproblemer i
befolkningen kan ikke forklare dette. Årsakene til sykefravær og uførepensjon er vanskelige å fastslå.
Ofte er de sammensatte, og forhold som usikker arbeidssituasjon, nedbemanninger og livsstilsfaktorer
kan påvirke sykefraværet og andelen som søker om uføreytelser. Flertallet av sykemeldinger og
langvarige trygdestønader gis for muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser som angst og
depresjon. Kilde: Folkehelseinstituttet.
Diagram 3.2.4.1 Mottakere av stønad til livsopphold: 20-29 år
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Andelen mottakere av stønad til livsopphold. Dette omfatter mottakere av uføretrygd, arbeidsavklaringspenger,
arbeidsledighetstrygd, overgangsstønad for enslige forsørgere og tiltaksmottakere (individstønad). Det er mulig å
motta flere av stønadene samtidig, men de dette gjelder telles bare én gang. Kilde: Folkehelseinstituttet.
Kommunehelsa statistikkbank.
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Diagram 3.2.4.2 Mottakere av stønad til livsopphold: 20-66 år
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Andelen mottakere av stønad til livsopphold. Dette omfatter mottakere av uføretrygd, arbeidsavklaringspenger,
arbeidsledighetstrygd, overgangsstønad for enslige forsørgere og tiltaksmottakere (individstønad). Det er mulig å
motta flere av stønadene samtidig, men de dette gjelder telles bare én gang. Kilde: Folkehelseinstituttet.
Kommunehelsa statistikkbank.

21

3.2.5 ENEFORSØRGERE
Eneforsørgere: Karmøy kommune ligger ganske tett opp mot landet når det gjelder andel
eneforsørgere. Fylket som helhet kommer bedre ut enn Karmøy kommune. Det er i 2016-2018
registrert 716,3 enslige forsørgere i Karmøy kommune.

Begrunnelse for valg av indikator: Eneforsørgere er ingen ensartet gruppe. For noen kan det utgjøre
en økonomisk belastning å være eneforsørger, enten dette er et resultat av familieoppløsning eller
ikke. Analyser viser at eneforsørgere oftere har lavere inntekt enn husholdninger med flere voksne
medlemmer. Tap av forsørger gjennom samlivsbrudd eller død fører for mange til økonomiske
problemer. Selv om folketrygden i mange tilfeller dekker inntektstap som følge av tap eller fravær av
forsørger, vil det å være eneforsørger for en del være en viktig årsak til lav inntekt i lengre eller
kortere perioder. Enslige forsørgeres levekårsproblemer kan være av stor betydning både for deres
egen og deres barns psykiske og fysiske helse.
Det er en del risikofaktorer knyttet til det å vokse opp med en eneforsørger. Eneforsørgere har ofte
mindre ressurser i form av dårligere økonomi og mindre tid til barna. Dette kan føre til at barna ikke
kan delta i sosiale aktiviteter og at tiden med tilgang på en voksen er mindre. I tillegg er det økt
forekomst av psykiske helseproblemer blant eneforsørgere, som videre kan virke inn på
foreldreferdigheter og dermed barna. Forhold mellom foreldre som ikke lever sammen kan være
preget av økt konfliktnivå som kan gå ut over barna og føre til emosjonelle problemer og
atferdsproblemer. Likevel kan det være vanskelig å skille effekten av det å vokse opp med
eneforsørgere fra andre faktorer som kan henge sammen med dette. For eksempel er eneforsørgere,
spesielt alenemødre, ofte unge og har lavere utdannelsesnivå. Kilde: Folkehelseinstituttet.
Diagram 3.2.5.1 Eneforsørgere
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Andelen eneforsørgere (personer med utvidet barnetrygd) av alle barnetrygdmottakere, pr. 31/12 i statistikkåret.
Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder). Statistikken vises
for kommune- og fylkesinndeling per 1.1.2020. Som eneforsørger regnes personer som mottar utvidet barnetrygd
(barnetrygd for ett barn mer enn de faktisk har) etter lov om barnetrygd. Dette inkluderer også noen samboere.
Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank.
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3.2.6 BARNEHAGEDEKNING OG UTDANNEDE LÆRERE I BARNEHAGEN
Antall barn med barnehageplass: I Karmøy kommune går 92,1 prosent av barna i barnehage.
Tilsvarende tall for Norge er 91,7 i 2018.
Antall barn som er minoritetsspråklige: Andel minoritetsspråklige barn er 7,8 % i Karmøy i 2018,
mens tilsvarende tall for landet er 18,4%.
Begrunnelse for valg av indikator: Tidlig innsats er en viktig utjevningsstrategi. En rekke
undersøkelser viser positiv sammenheng mellom barnehager av høy kvalitet og småbarns utvikling av
tankesett, følelser og sosiale evner. Særlig er denne utviklingen positiv for småbarn som vokser opp i
familier med dårlig økonomi og lav utdanning hos foreldrene. God kompetanse i barnehagene bidrar
til økt kvalitet på tilbudet som igjen fører til utjevning av sosial ulikhet i helse blant barn. Bruken av
barnehage blant innvandrere er betydelig lavere enn i resten av befolkningen. Samtidig er det studier
som viser at det særlig er gunstig for barn av immigrantfamilier å gå i barnehage. Studier viser også at
barn som har gått i barnehage har høyere sannsynlighet for å fullføre videregående skole og høyere
utdanning (Havnes T., Mogstad M., 2011) og at barnehager kan bidra til å fremme god psykisk helse
(Major E.F., Dalsgard K.S., Nord E., Ose S., Rognerud M., Aarø L.E., 2011).
Tabell 3.2.6.1: Barnehagedekning, minoritetsspråklige og andel med godkjent utdanning
K13 = Kommunegruppe 13
Karmøy
Karmøy
K13
Norge
(sammenlignbare kommuner)
2017
2018
2018
2018
Andel barn med barnehageplass
91,7 %
92,1 %
92,2 %
91,7 %
Andel barn som er minoritetsspråklige

8,3 %

7,8 %

18,3 %

18,4 %

Kilde: Karmøy kommune.

23

3.2.7 NIVÅ I LESING
Nasjonale prøver lesing 5. trinn: Elevene i Karmøy kommune skårer i snitt 49,38 på Nasjonale prøver i
lesing for skoleåret 19/20. Landsgjennomsnittet er 50 og Rogaland ligger litt over dette snittet. Nivået
for elevene i Karmøy kommune i 19/20 ligger på gul –, og nivået har utviklet seg i positiv retning.
Nasjonale prøver lesing 8. trinn: Elevene i Karmøy kommune skårer 48,23 i gjennomsnitt på de
Nasjonale prøvene. Kurven ligger på gul -. Nivået på lesing på 8. trinn har falt litt.
Landsgjennomsnittet er 49,89 og fylkessnittet ligger over landet.
Forklaring av farge rød, gul -, gul + og grønn: Disse fargene benyttes for å plassere indikatoren lesing
utfra oppnådde resultater på Nasjonale prøver. Fargene leses av etter hvilket nivå kurvene er plassert.
Grønn er høyeste verdi og beste skår, gul + nest høyeste, deretter kommer gul – og rød er laveste
nivå.

Begrunnelse for valg av indikator: En av skolens aller viktigste oppgaver er å hjelpe elevene til å bli
gode lesere. Å kunne lese er en verdi i seg selv, for opplevelse, engasjement og identifikasjon. Lesing
er en grunnleggende ferdighet i læreplanverket og et nødvendig grunnlag for læring i alle fag, og
forteller noe om hvor godt elevene mestrer leseferdigheter og tekstforståelse. Lesing er en ferdighet
som kan trenes opp, men for noen barn kan det kreve ekstra ressurser eller bruk av en annen metode
for å holde tritt med klassekameratene i lesing. Likevel er det sånn at noen strever med lesevansker
hele livet. Kilde: Folkehelseinstituttet.
Grunnskolen er en av de viktigste arenaene for utjevning av sosiale forskjeller. Elevene skal utrustes
med kompetanse til å kunne ta sunne valg og ta vare på seg selv og de rundt seg. Samtidig ser en at
sosiale forskjeller vedvarer gjennom skoleløpet og tydeliggjøres av karakternivået i ungdomsskolen.
Det er en tydelig sammenheng mellom foreldrenes utdanningsnivå og resultatet på Nasjonale prøver i
8. klasse. Resultatene henger sammen med karakterene som igjen henger sammen med
sannsynligheten for å fullføre videregående opplæring (SSB, 2020).
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Skala 0-100, standardisert

Diagram 3.2.7.1: Nasjonale prøver lesing, 5. trinn

Nivå på Nasjonale prøver i lesing 5. trinn, standardiserte tall. Det er ikke mulig å hente ut tall for kommunene
Haugesund, Ullensaker og Ålesund i Conexus Insight. Elevenes mestringsnivå blir publisert på en skala fra 0-100, med
et gjennomsnitt på 50 skalapoeng. Tallene er standardisert i forhold til nasjonale resultater. Grenseverdiene er: rød:
0 – 47,5 poeng, gul-: 47,5 – 50 poeng, gul: 50 – 52,5 poeng, grønn: 52,5 – 100 poeng. Conexus Insight brukes bl.a.
som et verktøy for å styrke skolenes og barnehagenes kapasitet gjennom arbeid med refleksjon over egen praksis og
samskaping av konkrete mål og tiltak. Conexus Insight er både et analyseverktøy og et prosessverktøy. Kilde:
Conexus Insight.

Skala 1-100, standardisert

Diagram 3.2.7.2: Nasjonale prøver lesing, 8. trinn

Nivå på Nasjonale prøver i lesing 8. trinn, standardiserte tall. Det er ikke mulig å hente ut tall for kommunene
Haugesund, Ullensaker og Ålesund i Conexus Insight. Elevenes mestringsnivå blir publisert på en skala fra 0-100, med
et gjennomsnitt på 50 skalapoeng. Tallene er standardisert i forhold til nasjonale resultater. Grenseverdiene er: rød:
0 – 47,5 poeng, gul-: 47,5 – 50 poeng, gul: 50 – 52,5 poeng, grønn: 52,5 – 100 poeng. Conexus Insight brukes bl.a.
som et verktøy for å styrke skolenes og barnehagenes kapasitet gjennom arbeid med refleksjon over egen praksis og
samskaping av konkrete mål og tiltak. Conexus Insight er både et analyseverktøy og et prosessverktøy. Kilde:
Conexus Insight.
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3.2.8. NIVÅ I MATEMATIKK
Nasjonale prøver regning 5. trinn: Elevene i Karmøy kommune skårer i snitt 50,79 i skoleåret 19/20
på Nasjonale prøver i regning. Tilsvarende tall nasjonalt er 50,01 mens snittet for fylket er 50,56.
Kurven ligger på gul + og nivået har steget noe de siste årene.
Nasjonale prøver regning 8. trinn: Elevene i Karmøy kommune skårer i snitt 48,38 på de Nasjonale
prøvene i regning. Tilsvarende snitt er 50,53 for fylket og 49,83 for landet. Kurven ligger på gul – og
nivået har gått noe ned de siste årene.
Forklaring av farge rød, gul -, gul + og grønn: Disse fargene benyttes for å plassere indikatoren
regning utfra oppnådde resultater på Nasjonale prøver. Fargene leses av etter hvilket nivå kurvene er
plassert. Grønn er høyeste verdi og beste skår, gul + nest høyeste, deretter kommer gul – og rød er
laveste nivå.

Begrunnelse for valg av indikator: Regning er en basisferdighet som er viktig i videre utdanningsløp
og arbeidslivet. Kilde: Folkehelseinstituttet. Grunnskolen er en av de viktigste arenaene for utjevning
av sosiale helseforskjeller. Elevene skal utrustes med kompetanse til å kunne ta sunne valg og ta vare
på seg selv og de rundt seg. Samtidig ser en at sosiale forskjeller vedvarer gjennom skoleløpet og
tydeliggjøres av karakternivået i ungdomsskolen. Det er en tydelig sammenheng mellom foreldrenes
utdanningsnivå og resultatet på nasjonale prøver i 8. klasse. Resultatene henger sammen med
karakterene som igjen henger sammen med sannsynligheten for å fullføre videregående opplæring
(SSB, 2020).
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Skala 0-100, standardisert

Diagram 3.2.8.1: Nasjonale prøver regning, 5. trinn

Nivå på Nasjonale prøver i regning 5. trinn, standardiserte tall. Det er ikke mulig å hente ut tall for kommunene
Haugesund, Ullensaker og Ålesund i Conexus Insight. Elevenes mestringsnivå blir publisert på en skala fra 0-100, med
et gjennomsnitt på 50 skalapoeng. Tallene er standardisert i forhold til nasjonale resultater. Grenseverdiene er: rød:
0 – 47,5 poeng, gul-: 47,5 – 50 poeng, gul: 50 – 52,5 poeng, grønn: 52,5 – 100 poeng.
Kilde: Conexus Insight.

Skala 0-100, standardisert

Diagram 3.2.8.2: Nasjonale prøver regning, 8. trinn

Nivå på Nasjonale prøver i regning 8. trinn, standardiserte tall. Det er ikke mulig å hente ut tall for kommunene
Haugesund, Ullensaker og Ålesund i Conexus Insight. Elevenes mestringsnivå blir publisert på en skala fra 0-100, med
et gjennomsnitt på 50 skalapoeng. Tallene er standardisert i forhold til nasjonale resultater. Grenseverdiene er: rød:
0 – 47,5 poeng, gul-: 47,5 – 50 poeng, gul: 50 – 52,5 poeng, grønn: 52,5 – 100 poeng.
Kilde: Conexus Insight.
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3.2.9 MOBBING PÅ SKOLEN
Elevundersøkelsen er obligatorisk for 7. og 10. trinn. Undersøkelsen spør blant annet om elevene har
blitt mobbet på skolen den siste tiden.
7. trinn: Kurven for opplevd mobbing for Karmøy kommune ligger på gul - og over nivået for Rogaland
og landsgjennomsnittet. Nivået ser ut til å ha vært stabilt de siste årene.
10. trinn: Kurven for opplevd mobbing på 10. trinn har utviklet seg i positiv retning fra 17/18 til 19/20
og ligger over snittet for landet og fylket.
Farge rød, gul -, gul + og grønn: Disse fargene benyttes for å plassere indikatorene på ulike nivåer
innen grunnskolen i Karmøy. Fargene leses av etter hvilket nivå kurvene er plassert på. Grønn er
høyeste verdi og beste skår, gul + nest høyeste, deretter kommer gul – og rød er laveste nivå. Grunnet
endring i Elevundersøkelsen er det ikke mulig å hente ut tall på mobbing annet enn noen få år tilbake i
tid.

Begrunnelse for valg av indikator: Mobbing er et alvorlig problem som rammer mange unge. Det kan
defineres som gjentatte negative handlinger der én eller flere personer bevisst og med hensikt skader
eller forsøker å skade eller tilføre noen ubehag. Som regel er mobbeofrene ute av stand til å ta igjen.
Mobbingen kan være fysisk, ved bruk av vold, eller psykisk, som vedvarende utfrysing fra
vennegjengen. Mobbing er en vesentlig individuell risikofaktor for psykiske lidelser. Barn som mobbes
har opptil sju ganger høyere risiko for psykiske plager som engstelse, depresjon, ensomhet og
rastløshet enn barn som ikke mobbes. Blant barn og unge som mobbes er også kroppslige helseplager
som hodepine, ryggsmerter, "vondt i magen" og svimmelhet dobbelt så vanlig som blant andre barn.
Jo oftere et barn blir mobbet jo større er risikoen for helseplager (Nordhagen 2005). Sammenhengen
mellom mobbing og helseplager understreker at det er viktig å forebygge mobbing i skolen. Kilde:
Folkehelseinstituttet.
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Skala 0-5, standardisert

Diagram 3.2.9.1: Mobbing, 7. trinn, 2017-2020

Andel elever på 7. trinn i grunnskolen som har opplevd mobbing de siste månedene i.f.t. alle elever som deltok i
Elevundersøkelsen, standardiserte tall. Det er ikke mulig å hente ut tall for kommunene Haugesund, Ullensaker og
Ålesund i Conexus Insight. Grad av opplevd mobbing blir publisert på en skala fra 0-5. Jo høyere verdier jo mindre
opplevelser har elevene av mobbing. Kilde: Conexus Insight.

Skala 0-5, standardisert

Diagram 3.2.9.2: Mobbing, 10. trinn, 2017-2020

Andel elever på 10. trinn i grunnskolen som har opplevd mobbing de siste månedene i.f.t. alle elever som deltok i
Elevundersøkelsen, standardiserte tall. Det er ikke mulig å hente ut tall for kommunene Haugesund, Ullensaker og
Ålesund i Conexus Insight. Grad av opplevd mobbing blir publisert på en skala fra 0-5. Jo høyere verdier jo mindre
opplevelser har elevene av mobbing. Kilde: Conexus Insight.
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3.2.10 TRIVSEL PÅ SKOLEN
Elevundersøkelsen er obligatorisk for 7. og 10. trinn. Undersøkelsen spør blant annet elevene om
opplevd trivsel og mestring i grunnskolen.
7. trinn: Elevene på 7. trinn oppgir at de trives godt på skolen. Resultatene varierer noe fra år til år.
Men kurven ligger på høyeste nivå som er grønt.
10. trinn: Elevene trives godt på skolen, men verdien for trivsel på 10. er lavere enn på 7. trinn og
kurven ligger høyt på gult -. Trivsel på 10. trinn har gått noe ned de siste årene.
Farge rød, gul -, gul + og grønn: Disse fargene benyttes for å plassere indikatorene trivsel på ulike
nivåer innen grunnskolen i Karmøy. Fargene leses av etter hvilket nivå kurvene er plassert på. Grønn
er høyeste verdi og beste skår, gul + nest høyeste, deretter kommer gul – og rød er laveste nivå.
Begrunnelse for valg av indikator: Trivsel er et sentralt mål for folkehelsearbeidet. For barn og unge
er skolen en svært viktig sosial arena. Trivsel på skolen er en av mange faktorer som påvirker elevenes
motivasjon for å lære, og dermed deres evne til å mestre de utfordringene skolehverdagen gir (Øia
2011). Trivsel kan på lengre sikt ha betydning for frafallet blant elever i den videregående skolen, hvor
hull i kunnskapsgrunnlaget fra ungdomsskolen er en viktig medvirkende årsak til frafall. Videre kan
skoletrivsel knyttes til livstilfredshet, spesielt for jenter (Danielsen m.fl., 2010). Kilde:
Folkehelseinstituttet. Kilde: Folkehelseinstituttet.
Diagram 3.2.10.1: Trivsel på skolen 7. trinn, 2006 – 2020

Andel elever i 7. trinn i grunnskolen som oppgir å trives på skolen de siste månedene, standardiserte tall. Det er ikke
mulig å hente ut tall for kommunene Haugesund, Ullensaker og Ålesund i Conexus Insight. Grad av opplevd trivsel
blir publisert på en skala fra 0-5. Jo høyere verdi jo bedre trives eleven. Kilde: Conexus Insight.
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Diagram 3.2.10.2: Trivsel på skolen 10. trinn, 2006 – 2020

Andel elever i 10. trinn i grunnskolen som oppgir å trives på skolen de siste månedene, standardiserte tall. Det er
ikke mulig å hente ut tall for kommunene Haugesund, Ullensaker og Ålesund i Conexus Insight. Grad av opplevd
trivsel blir publisert på en skala fra 0-5. Jo høyere verdi jo bedre trives eleven. Kilde: Conexus Insight.
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3.2.11 FRAFALL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Frafallet i videregående opplæring: For Karmøy kommune lå på 17 % i 2018, det gjorde det også for
Rogaland, mens for Norge var det 20 %. Tallet for frafallet i Karmøy kommune har sunket fra 21 % i
2010-2012 til 17 % i 2016-2018. Frafallet blir i stor grad påvirket av foreldrenes utdanningsnivå, de
med foreldre som har universitetsutdannelse var det 9 % frafall, for de med videregående var det 19
%, og for de med grunnskole som høyeste utdanningsnivå var det 32 %. I Rogaland er frafallet er
generelt større for yrkesfaglige enn studiespesialiserende utdanninger (Rogaland fylkeskommune,
2019a).

Begrunnelse for valg av indikator: Det er veldokumenterte sammenhenger mellom utdanningsnivå,
materielle levekår og helse. Mye tyder på at psykiske problemer er den viktigste grunnen til at
ungdom faller ut av skolen. Kilde: Folkehelseinstituttet.
I kvalitetsmeldingen fra Rogaland fylkeskommune (2019a) påpekes følgende om gjennomføring:
Jenter har høyere gjennomføring enn gutter. Elever ved studieforberedende utdanningsprogrammer
har bedre gjennomføring enn de som tar yrkesfag. Begge deler henger sammen med karakterer fra
ungdomsskolen: Jenter har bedre karakterer enn gutter, og elever på studieforberedende har i snitt
bedre karakterer enn elever på yrkesfag. Innvandrere i Rogaland har bedre gjennomføring enn
landsgjennomsnittet.
Diagram 3.2.11.1: Frafall videregående opplæring, 3 års glidende gjennomsnitt, 2010-2018

Andel (prosent), standardisert

29
27
25

Norge

23

Ullensaker

21

Rogaland

19
17

Haugesund
Karmøy
Ålesund

15

Frafallet inkluderer personer som startet på grunnkurs i videregående opplæring for første gang et gitt år og som har
gjennomført Vk2 eller gått opp til fagprøve, men som ikke har bestått ett eller flere fag og derfor ikke har oppnådd
studie- eller yrkeskompetanse etter 5 år, samt elever som startet opp dette året, men som sluttet underveis.
Andelen blir beregnet ut fra prosent av alle som startet grunnkurs i videregående opplæring det året. Personer som
etter 5 år fortsatt er i videregående skole, regnes ikke som frafalt. Det er tatt utgangspunkt i personens
bostedskommune det året han eller hun startet på grunnkurs i videregående opplæring. Statistikken viser 3 års
glidende gjennomsnitt, standardisert. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank.
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3.2.12 FORESATTES UTDANNINGSNIVÅ, SONEVIS
Foresattes utdanningsnivå i sone 1, 2, 3 og 4 ligger under gjennomsnittet for foresattes
utdanningsnivå i Norge og Rogaland. Utdanningsnivået til de foresatte har økt i disse sonene, og
prosentvis økning har vært høy i sone 1, 2 og 4. Det er nye foreldrekull som inkluderes i målingen fra
år til år. Noen ganger kan endringene være tilfeldige, men det kan se ut som om foresattes
utdanningsnivå er i ferd med å heve seg. Ingen av sonene befinner seg på røde områder, dvs. at det er
under 10 % av de foresatte som har høyere utdanning enn foreldre med grunnskole som høyeste
utdanning. Sone 3 ligger lavest og ned mot rødt nivå.
Sone 5 er den sonen hvor foresattes utdanningsnivå i kommunen er høyest. Dette er på nasjonalt
nivå.
Forklaring til farge rød, gul -, gul + og grønn: Disse fargene benyttes for å plassere indikatoren
foresattes utdanningsnivå i forhold til elever i grunnskolen. Fargene leses av etter hvilket nivå kurvene
er plassert på. Grønn er høyeste verdi og beste skår, gul + nest høyeste, deretter kommer gul – og rød
er laveste nivå.
Begrunnelse for valg av indikator: Det er veldokumenterte sammenhenger mellom utdanningsnivå,
materielle levekår og helse. De fleste grupper i samfunnet har fått bedre helse i løpet av de siste 30
årene. Men helsegevinsten har vært størst for dem som allerede hadde den beste helsen - gruppen
med lang utdanning, god inntekt og som lever i parforhold. Helsegevinstene har ikke økt like mye for
gruppen med lav utdanning og inntekt. Derfor har forskjellene i helse økt, særlig de siste ti årene.
Utdanningsnivå henger også sammen med risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer: røyking, BMI,
blodtrykk og kolesterol. Forskjellene er uavhengig av alder. Levekår har betydning for motivasjon og
evne til å opprettholde helsebringende levevaner som regelmessig fysisk aktivitet, sunt kosthold,
avhold eller måtehold i bruk av tobakk og andre rusmidler. Kilde: Folkehelseinstituttet.

Skala 0-100 (prosent) standardisert

Diagram 3.2.12.1 : Foresattes utdanningsnivå sonevis

Utdanningsnivået til foreldrene i prosent, standardiserte tall beregnet utfra de årskullene som tar nasjonale prøver
(5., 8. og 9. trinn). Prosenten er beregnet som følger: andel foreldre med høyere utdanning minus andel foreldre
med grunnskole som høyeste utdanning. Dersom skåren er 17 %, betyr dette at skolen har 17 % flere foreldre med
høyere utdanning enn foreldre med grunnskole som høyeste utdanning. Kilde: Conexus Insight.
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3.2.13 VURDERING AV ÅRSAKSFORHOLD, KONSEKVENSER OG FORKLARINGER
Status

Mulige årsaker

Mulige
konsekvenser/forklaring

Lavinntekt husholdninger

Gradvis økning fra 4,7 % i
2008 til 8 % i 2018.

(andel i prosent)

Karmøy kommune ligger
under snittet for landet, men
over snittet for Rogaland.

Lav arbeidsledighet virker
positivt inn på at det blir
færre
lavinntektshusholdninger.
Øker antall arbeidsledige kan
det få motsatt effekt.

Lav inntekt medfører at barn
ikke får deltatt i aktiviteter,
fritidstilbud m.m. på lik linje
med andre.

Arbeidsledighet
(andel i prosent)

Uføreytelser
(andel i prosent,
glidende
gjennomsnitt,
standardisert)
Mottakere av
stønad til
livsopphold
(andel i prosent,
standardisert)

Eneforsørgere
(andel i prosent)

Arbeidsledigheten i Karmøy
har variert, og er nå på 2,1
%.

4 % av arbeidsstyrken
mottok uføreytelser i 20162018. Karmøy kommune
ligger over snittet for
sammenlignbare kommuner,
fylket og landet.
Andelen som mottar stønad
til livsopphold er relativt
høyere i forhold til
sammenlignbare kommuner,
fylket og landet. Men
trenden er nedadgående.

Karmøy kommune ligger på
landsnivået, men over snittet
for fylket når det gjelder
andel eneforsørgere.

Arbeidsmarkedet i Rogaland
er følsomt for situasjonen i
oljenæringen. Dette gir
ringvirkninger i økonomien,
ting kan endres raskt.
Komplekse og sammensatte
årsaker til uføreytelser, bl. a.
fysisk og psykisk sykdom,
belastninger i livssituasjon,
livsstilsfaktorer, usikker
arbeidssituasjon,
utdanningsnivå og
holdninger til og praksis i.f.t.
sykmeldinger.
Det er en tydelig
sosioøkonomisk gradient
i.f.t. hvem som blir
uføretrygdet. De med lav
utdannelse har betydelig
høyere risiko enn de med
høyere utdanning.

Eneforsørgere er ingen
ensartet gruppe. For noen
kan det utgjøre en
økonomisk belastning å være
eneforsørger, enten dette er
et resultat av
familieoppløsning eller ikke.
Eneforsørgere kan ofte ha
lavere inntekt enn
husholdninger med flere
voksne medlemmer.

Lav inntekt øker
sannsynligheten for dårlig
«selvopplevd helse», sykdom
og for tidlig død.
Lav arbeidsledighet gir
positive ringvirkninger, bl.a.
unngåtte offentlige kostnader
som igjen fører til færre
fattige. Økende
arbeidsledighet medfører
kostnader for kommunen og
samfunnet.
Forskning slår fast at
arbeidsledige har større
problemer med psykisk helse.
En del arbeidsledige har også
dårligere somatisk helse enn
de som er i jobb.
Ved nedsatt arbeidsevne,
øker risikoen for langvarig
sykefravær og tidlig
tilbaketrekking fra
arbeidslivet.

Det er en del risikofaktorer
knyttet til det å vokse opp
med en eneforsørger, bl.a.
kan eneforsørgere ha mindre
ressurser i form av dårligere
økonomi og mindre tid til
barna. I tillegg er det økt
forekomst av psykiske
helseproblemer blant
eneforsørgere, som videre
kan virke inn på
foreldreferdigheter og
dermed barna.
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Barnehage
(absolutt tall)

Status

Mulige årsaker

Mulige
konsekvenser/forklaring

92,1 prosent av barn 1-5 år
går i barnehage, 7,8 % er
minoritetsspråklige.

Barnehage er positivt for
barns utvikling av tankesett,
språkferdigheter, følelser og
sosiale evner.

God kvalitet på tilbudet i
barnehagene er en viktig
utjevningsstrategi for ulikhet
i helse, særlig for de barna
som kommer fra lavere
sosiale lag.
Sosiale forskjeller blant barn
er synlige helt fra
barnehagen og blir
tydeligere gjennom
utdanningsforløpet.

Norske barnehager holder et
gjennomgående høyt
kvalitetsnivå.

Barn som har gått i
barnehage har høyere
sannsynlighet for å fullføre
videregående skole og
høyere utdanning.
Bruken av barnehage blant
innvandrere er betydelig
lavere enn i resten av
befolkningen. Studier viser at
det er spesielt gunstig for
barn fra innvandrerfamilier å
gå i barnehage.

Nivå lesing 5. og 8.
trinn
(standardiserte tall)

Elevene i Karmøy kommune
ligger noe under snittet for
landet og fylket på 5. trinn,
men nivået har utviklet seg i
positiv retning. For 8. trinn
er nivået under
landsgjennomsnittet og
snittet for fylket og det har
falt noe.

Evnene betyr mest for
utdanningsnivået, men
familiebakgrunn betyr
nesten like mye. Det er en
tydelig sammenheng mellom
foresattes utdanningsnivå og
oppnådde resultater i 8.
klasse. Resultatene henger
igjen sammen med
karakterene som har
sammenheng med
sannsynligheten for å
fullføre videregående skole.

Utdanning har betydning for
helsen.
Sosial ulikhet reproduseres
over generasjoner.
Utdanningsnivået til de
voksne har økt og dette vil
trolig være en positiv
helsefremmende faktor.
Lavt mestringsnivå på 5.
trinn kan være en indikator
på fremtidige utfordringer.
Ved særlige utfordringer
iverksettes tiltak.
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Nivå matematikk 5.
og 8. trinn
(standardiserte tall)

Status

Mulige årsaker

Mulige
konsekvenser/forklaring

Elevene i Karmøy kommune
på 5. trinn ligger over snittet
for landet og fylket på
Nasjonale prøver for
skoleåret 19/20. Nivået har
økt de siste årene.

Evnene betyr mest for
utdanningsnivået, men
familiebakgrunn betyr
nesten like mye. Det er en
tydelig sammenheng mellom
foresattes utdanningsnivå og
oppnådde resultater i 8.
klasse. Resultatene henger
igjen sammen med
karakterene som har
sammenheng med
sannsynligheten for å
fullføre videregående skole.

Utdanning har betydning for
helsen, det er en viktig faktor
som har sammensatte
årsaksforhold.

I Karmøy kommune opplever
elevene på 7. trinn mindre
mobbing enn landet og
fylket. På 10. trinn opplever
elevene mindre mobbing
enn landet og fylket siste
skoleår. Utviklingen på
området er positiv med
færre elever som opplever
mobbing.

Karmøy kommune har de
siste to årene hatt et sterkt
fokus på innføring av § 9a i
opplæringsloven. Noen
skoler har også deltatt i en
nasjonal satsning om
inkluderende skole- og
barnehagemiljø. Politikerne i
Karmøy kommune har hatt
fokus på elevens
læringsmiljø de siste årene.

Mer inkluderende skolemiljø,
større følelse av tilhørighet
og bedre læringsutbytte.

Elevene oppgir at de trives
godt på skolen på 7. trinn.
Det er årlige variasjoner,
men kurven ligger på grønt
(høyeste nivå). Trivsel på 10.
trinn er lavere og ligger
under snittet for fylket og
landet. Kurven ligger på gul-.
Også her er det årlige
variasjoner.

Elevene på 10. trinn i
Karmøy kommune har over
en viss tid rapportert om
lavere trivsel og motivasjon,
noe som samsvarer med
nasjonal utvikling. Trenden
er likevel tydeligere i Karmøy
enn resten av landet.
Arbeidet med å bedre dette
er satt i system. Arbeidet er
langsiktig og resultatene vil
vises over tid.

Mer inkluderende skolemiljø,
større følelse av tilhørighet
og bedre læringsutbytte.

På 8. trinn ligger nivået på
Nasjonale prøver under
snittet for fylket og landet.
Nivået har sunket noe de
siste årene.

Mobbing 7. og 10.
trinn
(standardiserte tall)

Trivsel på skolen 7.
og 10. trinn
(standardiserte tall)

Sosial ulikhet reproduseres
over generasjoner.
Utdanningsnivået til de
voksne har økt og dette vil
trolig være en positiv
helsefremmende faktor.
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Frafall videregående
opplæring
(standardiserte tall,
glidende
gjennomsnitt)

Status

Mulige årsaker

Mulige
konsekvenser/forklaring

Frafallet i vid. opplæring i
Karmøy og Rogaland lå på
17 % mens det for landet lå
på 20 % i 2018.

Følgende påvirker
gjennomføringen: Jenter har
høyere gjennomføring enn
gutter. Elever ved
studieforberedende
utdanningsprogrammer har
bedre gjennomføring enn de
som tar yrkesfag. Begge
deler henger sammen med
karakterer fra
ungdomsskolen.

Elever med svakere
karakterer fra
ungdomsskolen har større
risiko for ikke å fullføre
videregående opplæring.
Dette kan gi større risiko for
arbeidsledighet og dårligere
helse senere i livet.

Frafallet er generelt større
for yrkesfaglige enn
studiespesialiserende
utdanninger.
(Personer som har
startet grunnkurs og
som har
gjennomført Vk2
/fagprøve, men som
ikke har oppnådd
studie – eller
yrkeskompetanse
etter 5 år. Personer
som fortsatt er i
utdanning etter fem
år regnes ikke som
frafalt).

Foresattes
utdanningsnivå

(standardisert)

Frafallet blir i stor grad
påvirket av foreldrenes
utdanningsnivå. For elever
med foreldre som har
universitetsutdannelse er
det lavere frafall enn for
foreldre med grunnskole
som høyeste utdanningsnivå.

Utdanning er derfor en viktig
ressurs for å sikre god helse
gjennom livsløpet.

Godt samarbeid mellom
videregående opplæring og
næringsliv i regionen, godt
arbeid av
oppfølgingstjenesten og de
videregående skolene.

Ser en på foreldrenes
utdanningsbakgrunn og
resultatene på Nasjonale
prøver kunne en forventet
en noe lavere
gjennomføringsgrad i
videregående opplæring.
Karmøy kommune har
derimot en høyere andel
som fullfører enn landet.
Sone 5 har foreldregruppe
med høyest utdanningsnivå
og ligger på nasjonalt nivå.
Sone 4, 3, 2 og 1 ligger under
landsgjennomsnittet. Det har
vært en generell økning av
foresattes utdanningsnivå i
Karmøy kommune de siste
årene.

Mulige årsaker kan være:
endring i kjønnsrollemønster
og flere som tar utdanning,
voksne som utdanner seg og
tilflytting til kommunen av
foreldre med høy utdanning.

Utdanningsnivået i
befolkningen har økt. Økt
utdanningsnivå kan virke
positivt på prestasjonsnivå i
skolen.
Familiebakgrunn betyr mye
for utdanningsnivået, slik at
et høyere utdanningsnivå
hos foresatte vil påvirke
nivået i grunnskolen.
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3.3 FYSISK, BIOLOGISK, KJEMISK OG SOSIALT MILJØ (MILJØRETTET HELSEVERN)
3.3.1 DRIKKEVANNSFORSYNING

Hygienisk: Alle innbyggerne tilknyttet den kommunale vannforsyningen har hygienisk betryggende
drikkevann. Vannforsyningen er beskyttet mot forurensning i kilde/ nedbørfelt og gjennom
vannbehandlingen og har dokumentert god hygienisk kvalitet.
For å oppnå vurderingen:
God: det må ikke påvises tarmbakterier (e-koli og/ eller intestinale enterokokker) i kontrollprøvene
som tas av vannet på distribusjonsnettet.
Mangelfull: e-koli og/ eller intestinale enterokokker er påvist i 5 - 10 % av prøvene.
Dårlig: e-koli og/ eller intestinale enterokokker er påvist i mer enn 10 % av vannprøvene.
I tillegg skal vannproduksjonsanleggene ha hygieniske barrierer. (Hygieniske skal hindre at ev.
forurensninger når fram til abonnentene)
Bruksmessig:
Alle innbyggerne tilknyttet kommunale vannforsyningen har god bruksmessig kvalitet. Kravene til pH
og farge er tilfredsstilt.
For å oppnå vurderingen:
God: mindre enn 5 % av prøvene er utenfor pH 6,5 - 9,5 og har fargetall mindre enn 20
Mangelfull: mer enn 5 % av prøvene er utenfor pH 6,5 - 9,5 og har fargetall mer enn 20
Dårlig: når middelverdien er utenfor pH 6,5 - 9,5 og fargetall mer enn 20
Leveringsstabilitet:
Ikke-planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen utgjør 30 minutter i snitt pr innbygger pr år og totale
avbrudd er mindre enn 60 minutt.

Begrunnelse for valg av indikator: Drikkevann fritt for smittestoffer er en vesentlig forutsetning for
folkehelsen, og E. coli er en av de mest sentrale parametere for kontroll. Ikke-planlagte avbrudd er
brudd i vannforsyningen som oppstår uten varsel. Det innebærer at trykket på ledningsnettet faller og
vannforsyningssystemet ikke lenger er beskyttet mot innsug av forurenset vann fra grøften ledningen
ligger i, dersom trykket i vannledningen blir lavere enn vanntrykket på utsiden av vannledningen.
Brudd på ledningsnettet kan føre til at befolkningen kan bli utsatt for vann som ikke er helsemessig
betryggende. Leveringsstabilitet er et mål på hvor godt organisert vannverket er til å sørge for at
trykkløse hendelser blir raskt ivaretatt. Trygg vannforsyning er avhengig av en sikker desinfeksjon og
gode beredskapsrutiner for å sikre kontinuerlig tilfredsstillende vann til forbrukeren. Sikker drift og
gode beredskapsrutiner er begge verktøy kommunen har for å hindre avbrudd i vannforsyningen.
Dette utgjør et forebyggende aspekt som er helt sentralt for å kunne levere trygt drikkevann. Kilde:
Folkehelseinstituttet.
Diagram 3.3.1.1 Drikkevannsforsyning i 2018
Karmøy

Drikkevannsforsyning
Hygienisk
Bruksmessig

God
God

Drikkevannsforsyning basert på vurderingene hygienisk og bruksmessig kvalitet. Kilde: Karmøy kommune.
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3.3.2 TILGANG PÅ FRIOMRÅDER
Tilgang på friområder: Foruten om friområder har Karmøy en rekke landbruks-, natur-, og
friluftsområder (LNF -areal). Selv om dette ikke er friområder, er dette områder med verdi for blant
annet friluftsliv og annen uteaktivitet. Totalt utgjør ca. 80 % av kommunens landareal LNF-områder.
Det er ikke foretatt noen vesentlige endringer for friområder fra kommuneplanen 2007-2019 til 20142023. Generelt har befolkningen god tilgang til både definerte friområder og områder for friluftsliv i
alle deler av kommunen.

Begrunnelse for valg av indikator: Å bevare eller skape grønne nærområder er et viktig tiltak innen
folkehelse. Slike områder bidrar til økt trivsel og livskvalitet, tilbyr sosiale møteplasser, stimulerer til
fysisk aktivitet, virker stressreduserende samt demper negative effekter av luftforurensning og
trafikkstøy. Bruken av grøntområder avtar raskt med avstanden fra hjemmet.
Kilde: Folkehelseprofilen 2015 og 2019.
Diagram 3.3.2.1: Tilgang på friluftsliv / viktige friområder

Kilde: Temakart Rogaland
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3.3.3 GANG- OG SYKKELVEI

Tilgang på sykkelvegnett i kommunen: De fleste befolkningstyngdepunkter i Karmøy har tilgang på
gang- og sykkelvegnettet. Det er likevel store deler av kommunen som enda ikke har tilgang til dette
nettverket, for eksempel deler av Torvastad og Kolnes.
Begrunnelse for valg av indikator: Antall km med sykkelvegnett kan gi et visst inntrykk av hvor godt
kommunen er tilrettelagt for sykkel. Vanligvis brukes sykkel som transportmiddel over korte
avstander. Karmøys spredte bosettingsmønster vanskeliggjør sykkeltransport, noe som bygger opp
under økt bilbruk. Kilde: Karmøy kommune.
Diagram 3.3.3.1: Nåværende og fremtidig gang og sykkelveg i km

Grønn sirkel = Prosjekter som er ferdigstilt i løpet av kommunestyreperioden 2015-2019. Lilla sirkel = Prosjekter som
blir ferdigstilt i løpet av kommunestyreperioden 2019-2023. Kilde: Karmøy kommune/ SSB.
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3.3.4 STØYKARTLEGGING VEG OG FLYPLASS
Støykartlegging veg og flyplass: Kartet viser støysoner i Karmøy kommune. Den mest omfattende
støysonen er flyplassen og nærmeste område. Videre er hovedvegnettet i Karmøy mest støybelastet.

Begrunnelse for valg av indikator: Støy er definert som uønsket lyd og kan forårsake
søvnforstyrrelser, redusert livskvalitet og redusert helse. Støy anses som forurensning etter
forurensningsloven. De viktigste støykildene til støy i samfunnet er veitrafikk og annen samferdsel,
industri, tekniske installasjoner, naboaktiviteter og bygge- og anleggsvirksomhet. Kilde:
Folkehelseinstituttet.
Diagram 3.3.4.1: Støykartlegging veg og flyplass

Kartet viser støysoner i Karmøy kommune. Rød sone har større støybelastning enn gul sone. Kilde: Temakart
Rogaland
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3.3.5 FRITIDSAKTIVITETER

Tilgang på fritidsaktiviteter er generelt god i Karmøy kommune. I noen områder er en avhengig av å
bruke bil for å komme seg til og fra aktivitetstilbudene. I tillegg til mangfold av frivillige organisasjoner
driver kommunen 5 kulturhus samt kulturskolen som tilbyr varierende kulturelle aktiviteter for barn
og unge. De fleste aktivitetene er innen kategorien kultur/rekreasjon og idrett. Over 50 % av
organisasjonene tilbyr også ukentlig aktivitet. Frivillige lag og foreninger i Karmøy har en stor bredde
av aktiviteter, interesser og satsingsområder. Sammen med mye aktivitet legges det ned flere timer
frivillig innsats i kommunen. Over 13 % av foreningene rapporterer mer enn 5000 timer i året, 17 %
rapporterer mellom 1000-5000 timer og 17 % mellom 500-1000 timer. Kilde: Frivillighet Norge, 2016.

Begrunnelse for valg av indikator: Organisasjoner, klubber, lag og foreninger er viktige arenaer for
samvær med andre unge, og gir andre erfaringer og læringsbetingelser enn skolen og mer uformelle
situasjoner. På sitt beste gir organisasjonene ungdom mulighet til å utvikle sine evner, de lærer å
fungere i et fellesskap, ytre egne meninger og å jobbe målrettet. Det å være med i en
fritidsorganisasjon kan ha positiv virkning på barns utvikling og psykiske helse. Kilde:
Folkehelseinstituttet.

Diagram 3.3.5.1: Type fritidsaktivitet.

Kultur/rekrasjon eller
idrett
Lokal- og
bostedsforening
Tro og
livssynsorganisasjon
Politiske- og
interesseorganisasjoner

Resultatene fra kartlegging av frivillighet i Karmøy kommune i 2016, viser at det er et stort engasjement blant
frivillige lag og foreninger. Kilde: Frivillighet Norge, 2016.

Diagram 3.3.5.2: Hvor ofte er det aktivitet ?
Daglig
Ukentlig
En gang i
måneden

Resultatene fra kartlegging av frivillighet i Karmøy kommune i 2016, viser at det er et stort engasjement blant
frivillige lag og foreninger. Kilde: Frivillighet Norge, 2016.
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3.3.6 VOLD OG MISHANDLING

Vold og mishandling: Karmøy kommune har hatt en økning i anmeldte tilfeller og ligger nå på snittet
for Rogaland og Norge. Haugesund ligger en del høyere. Trolig kan dette ha sammenheng med at det
er regionssenter og at omliggende kommuner benytter utelivsbransjen i Haugesund kommune. Ofte
er både voldsutøver og voldsoffer alkoholpåvirket under voldshandlingen.

Begrunnelse for valg av indikator: Vold og mishandling har et betydelig omfang og er et alvorlig
samfunns- og folkehelseproblem. Nesten en tredjedel av befolkningen (44 % av menn og 22 % av
kvinner) har vært utsatt for alvorlig vold en eller annen gang i løpet av livet. Rundt 5 % har blitt utsatt
for alvorlig vold i løpet av oppveksten. Det finnes ulike former for vold; voldsbegrepet omfatter både
fysisk vold, seksuelle og psykiske overgrep og omsorgssvikt. Vold i nære relasjoner omfatter vold og
overgrep som er rettet mot familiemedlemmer. Konsekvensene av å bli utsatt for vold er mangfoldige
og omfatter alt fra ulike alvorlighetsgrader av fysiske skader til død. Psykiske plager som angst,
depresjon eller posttraumatisk stresslidelse er vanlig. Vold øker også risikoen for fall i skoleprestasjon
og frafall fra utdanningsløp og arbeidsliv. En oversikt over antall anmeldte tilfeller av vold og
mishandling kan gi kommunen en oversikt over omfanget av voldsproblematikk som kan være nyttig i
det forebyggende arbeidet. Kilde: Folkehelseinstituttet.

Tabell 3.3.6.1: Vold og mishandling, anmeldte tilfeller

Anmeldte tilfeller pr 1000 innbygger

14
12
10

Norge
Rogaland

8

Karmøy
Haugesund

6

Ullensaker
4
2
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Anmeldte lovbrudd i kategorien vold og mishandling (dette omfatter ikke seksuallovbrudd) oppgitt i antall
anmeldelser per 1000 innbygger. Statistikken omfatter alle lovbrudd registrert av politiet og påtalemyndigheten som
anmeldt i løpet av statistikkåret. Statistikken omfatter anmeldte lovbrudd der gjerningssted er i den aktuelle
kommunen eller fylket. Statistikken presenteres som gjennomsnitt over 2 år. Kilde: Folkehelseinstituttet.
Kommunehelsa statistikkbank.
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3.3.7 VURDERING AV ÅRSAKSFORHOLD, KONSEKVENSER OG FORKLARINGER

Drikkevannsforsyning

Status

Mulige årsaker

Mulige
konsekvenser/forklaringer

I 2018 var hygienisk og
bruksmessig kvalitet god.

Gode rutiner for
tilfredsstillende
vannkvalitet i Karmøy.

Drikkevann fritt for
smittestoffer (f.eks. e.coli) er
vesentlig forutsetning for
folkehelsen i kommunen.

Ca. 80 % av kommunens
areal er LNF område og
befolkningen har generelt
god tilgang på friområder i
kommunen.

Mye LNF- og friområder i
kommunen.

Nærhet til grøntområder for de
fleste av kommunens
innbyggere. Det er særlig viktig
med økt tilrettelegging.

De fleste
befolkningstyngdepunkter i
Karmøy har tilgang på gangog sykkelvegnettet. Det er
likevel store deler av
kommunen som enda ikke
har tilgang til dette
nettverket.

Økt fokus på å gå og sykle
til skole/jobb og
fritidsaktiviteter. Både for
helse, miljø og
trafikksikkerhet. Karmøy
kommune er med i
Sykkelbyprosjektet
Haugesund og Karmøy,
samt Trygge barn på
skolevei.

Ved manglende gang- og
sykkelveier kjøres barn til
aktivitet og skole. Det kan føre
til økt forurensning, mindre
muligheter for fysisk aktivitet i
hverdagen og økt
trafikksikkerhetsrisiko.

Den mest omfattende
støysonen er flyplassen og
nærmeste område. Videre er
hovedvegnettet i Karmøy
mest støybelastet.

Samferdselssektoren står
for nesten 90 % av
registrerte støyplagene
nasjonalt.

Støy anses som forurensning
etter forurensningsloven. Støy
kan forårsake søvnforstyrrelser,
redusert livskvalitet og redusert
helse.

I Karmøy finnes det et
mangfold av frivillige
organisasjoner, som driver
delvis i kommunens 5
kulturhus, samt kulturskolen
og tilbyr et variert tilbud. De
fleste aktivitetene som tilbys
havner under kategorien
kultur/rekreasjon eller idrett.

Frivillige lag og foreninger
har en stor bredde av
aktiviteter, og det legges
ned flere timer frivillig
innsats. I noen områder er
en avhengig av bil til
aktivitetstilbudene, men
det er generelt korte
avstander innad i
lokalmiljøene.

Organisasjoner, klubber, lag og
foreninger er viktige arenaer for
samvær mellom barn og unge,
og gir andre læringsbetingelser
enn skolen. Det kan gi ungdom
mulighet til å utvikle sine evner.
Det å være med i en
fritidsorganisasjon kan ha
positiv virkning på barns
utvikling og psykiske helse.

Karmøy kommune har en
økning i anmeldte tilfeller
vold og mishandling og ligger
nå på snittet for Rogaland og
Norge.

Alkoholberuselse er en
bidragende årsak til vold,
men sammenhengen er
trolig kompleks.

Vold og mishandling har et
betydelig omfang og er et
alvorlig samfunns- og
folkehelseproblem.

(andel i prosent)
Friområder
(absolutt tall)

Gang- og
sykkelveier
(absolutt tall)

Støykartlegging
veg og flyplass
(absolutte tall)

Fritidsaktiviteter
(kartlegging av
frivilligheten utført
av Frivillighet
Norge)

Vold og
mishandling
(anmeldte tilfeller
per 1000
innbyggere)

Konsekvenser av å bli utsatt for
vold er mangfoldige, blant annet
fysiske skader og psykiske
plager.
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3.4 SKADER OG ULYKKER
3.4.1 SYKEHUSINNLEGGELSER
Somatiske sykehusinnleggelser: Antall pasienter per 1000 innbyggere som ble innlagt (dag og døgn
opphold) etter skade i somatiske avdelinger i Karmøy kommune har vært relativt stabil de siste årene.
I 2015-2017 ble 12,4 personer innlagt pr 1000, mens tallet for Norge var 13,7. I årlig gjennomsnitt
2015-2017 dreier dette seg om 511 personer i Karmøy kommune.
Hoftebrudd, hodeskade og forgiftning: Antall pasienter som legges inn med lårbensbrudd var 1,9 per
1000 innbygger i 2015-2017. Dette tilsvarer 74 personer. Det var 2,5 pasienter per 1000 innbyggere
som ble lagt inn med hodeskader i 2015-2017, som tilsvarer 105 personer. Antall pasienter som legges
inn med forgiftning 0,9 personer per 1000 innbyggere, som tilsvarer 36,3 personer i 2015-2017.

Begrunnelse for valg av indikator: Befolkningens bruk av sykehustjenester kan gi en viss pekepinn på
viktige trekk ved så vel helsetjenester som helsetilstand i kommunene. Sykehusinnleggelser kan gi
innsikt i problematikken rundt utbredelse av både sykdom og bakenforliggende risikofaktorer, og kan
bidra med verdifull informasjon for å få oversikt over helsetilstanden i befolkningen. For forebyggbare
sykdomsgrupper kan sykehusinnleggelser i tillegg gi en pekepinn på potensialet for forebyggende
innsats.
Skader: Selv om dødeligheten av skader og ulykker har gått nedover siden 1950-tallet er
ulykkesskader fortsatt et helseproblem, spesielt blant barn, unge og eldre. Blant eldre er hoftebrudd
spesielt alvorlig fordi det kan medføre redusert funksjonsevne og behov for hjelp, og dermed redusert
livskvalitet. Blant ungdom og unge menn forårsaker trafikkulykker både redusert helse og tapte liv.
Sykehusbehandlede personskader viser kun omfanget av de alvorligste skadene.
Hoftebrudd: De fleste hoftebrudd rammer eldre og skyldes redusert beinmasse (benskjørhet)
kombinert med fall. Kilde: Folkehelseinstituttet.
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Diagram 3.4.1.1: Somatiske sykehusinnleggelser, 3 års glidende gjennomsnitt
18
Standardisert, per 1000

16
14
12

2010-2012

10

2011-2013

8
6
4

2012-2014
2013-2015

2

2014-2016

0

2015-2017

Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus med skader per 1000 innbygger per år. Totalt alle
diagnoser. Dersom en person legges inn flere ganger i løpet av kalenderåret med samme sykdom/ lidelse, telles
vedkommende kun én gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3årsperioder). Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank.

Diagram 3.4.1.2: Sykehusinnleggelser med hoftebrudd, 3 års glidende gjennomsnitt

Standardisert, per 1000

2,5
2
1,5
1

2010-2012
2011-2013
2012-2014
2013-2015

0,5
0

2014-2016
2015-2017

Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus med hoftebrudd per 1000 innbygger per år,
standardiserte tall. 3 års gjennomsnitt. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank.
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Diagram 3.4.1.3: Sykehusinnleggelser med hodeskader, 3 års glidende gjennomsnitt
4
Standardisert, per 1000

3,5
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2012-2014
2013-2015
2014-2016
2015-2017

Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus med hodeskade per 1000 innbygger per år,
standardiserte tall, 3 års gjennomsnitt. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank.

Diagram 3.4.1.4: Sykehusinnleggelser med forgiftning, 3 års glidende gjennomsnitt
2
Standardisert, per 1000

1,8
1,6
1,4
1,2
1

2010-2012
2011-2013

0,8

2012-2014

0,6

2013-2015

0,4

2014-2016

0,2
0

2015-2017

Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus med forgiftning per 1000 innbygger per år,
standardiserte tall. 3 års gjennomsnitt. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank.
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3.4.2 TRAFIKKSITUASJONEN

Trafikksituasjonen: I Karmøy kommune har 6 personer mistet livet i dødsulykker siden 2012. Antall
skadde og ulykker i trafikken er synkende. Trafikkulykker har sammenheng med trafikkmengden.
Karmøy kommune er en trafikksikker kommune. Det vil si at kommunen har satt
trafikksikkerhetsarbeid i system og prioritert det.
Trafikkbelastning: Generelt øker trafikkmengdene på hele vegnettet i Karmøy, men trafikkmengdene
fordeler seg ulikt i kommunen. Trafikkbelastningen har sammenheng med arbeidsplassfordelingen og
bosettingsmønsteret i kommunen og regionen. Belastningen intensiveres jo nærmere en kommer
Haugesund.
• Størst trafikkbelastning i sone 4 og 5: I absolutte tall har økningen vært størst ved
kommunegrensen i Norheim-området. Dette er fordi det er mye arbeidspendling på tvers av
kommunegrensene, men også fordi området er tett befolket.
• Stor trafikkbelastning i sone 2 og 3: Økt bosetting og folketall i Åkrehamn, Kopervik og på FastlandsKarmøy fører til trafikkvekst langs FV47/E134 i midtre og nordre del av kommunen.
• Stabil trafikkbelastning i sone 1: Trafikkbelastningen avtar fra Liknes-området og sørover mot
Skudeneshavn. Dette har sammenheng med stabile folketall og bosettingstakt på Sør-Karmøy.

Begrunnelse for valg av indikator: Ulykker som fører til personskade er en stor utfordring for
folkehelsen. Spesielt for ulykker med personskader er at det tar relativt mange unge liv, og det er den
største dødsårsaken for personer under 45 år. Men våre muligheter for å forebygge ulykker er gode
hvis det legges til rette for det, og effekten av tiltak kommer raskt. 75 % av ulykkene skyldes
manglende førerdyktighet, men også fartsnivå, rus, trøtthet, feil på bilen og dårlig skilting er
medførende årsaker. De fleste dødsulykkene skjer i stor fart ved stor trafikktetthet. De fleste ulykkene
skjer på stamveiene ikke motorveiene. Kilde: Statens vegvesen
Diagram 3.4.2.1: Dødsulykker Karmøy kommune, 2012 – 2019
Årstall
Totalt antall drepte
2012
1
2013
1
2014
2
2015
0
2016
0
2017
2
2018
0
2019
0
Kilde: SSB.
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Diagram 3.4.2.2: Antall trafikkulykker og skadde i Karmøy kommune, 2000 – 2018.
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Ulykker

Skadde i alt

Gjennomsnittlig antall skadde og ulykker i Karmøy kommune i 2000-2015 fordelt på årstall. En ser på 2 årlige
intervaller for å få et bedre overblikk over trenden som er tydelig at antall ulykker og skadde i vegtrafikken går ned.
Gjennomsnittet får en ved å dele på antall år. Kilde: SSB/Statens vegvesen.

Diagram 3.4.2.3: Trafikkulykker

Trafikkulykker i Karmøy kommune. Kilde: Temakart Rogaland.
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Diagram 3.4.2.4: Trafikkmengde Karmøy kommune

Døgnbelastning i trafikken i Karmøy kommune i 2018. Kilde: Temakart Rogaland.
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3.4.3 VURDERING AV ÅRSAKSFORHOLD, KONSEKVENSER OG FORKLARINGER

Sykehusinnleggelser
etter ulykker
(standardisert, pr.
1000)

Status

Mulige årsaker

Mulige
konsekvenser/forklaringer

511 personer innlagt i
somatiske avdelinger i årlig
gjennomsnitt i 2015-2017,
dvs. 12,4 personer per 1000
innbygger. Tilsvarende tall i
Norge er 13,7.

Indre faktorer: tidligere fall,
medisinbruk, sykdommer,
svekket gange og balanse,
stillesittende liv, frykt for fall,
mangelfull ernæring,
svekkede kognitive
funksjoner og syn.

Redusert funksjon og
personlig livskvalitet
(smerter, lidelse,
funksjonssvikt, redsel,
avhengig av støtte og bidrag
fra familie og venner)

2,1 per 1000 innbygger er
innlagt pga. hoftebrudd, 2,5
personer med hodeskade og
0,9 personer med
forgiftning.

Trafikksituasjonen
(absolutt tall)

Siden 2012 har 6 personer
mistet livet i trafikken. Antall
skadde og ulykker har avtatt.
Trafikkbelastningen har økt
på hele vegnettet, men
særlig stor økning i
Nordheim-området.
Karmøy Kommune er
trafikksikker kommune. Dvs.
at kommunen har satt
trafikksikkerhetsarbeid i
system og prioritert det.

Ytre faktorer:
omgivelsesfaktorer (dårlig
lys, glatte eller ujevne
underlag, dårlig strøing om
vinteren m.m.), dårlige sko
og klær.

75 % av ulykkene skyldes
manglende førerdyktighet.
Men også fartsnivå, rus,
trøtthet og feil på bilen og
dårlig skilting er
medvirkende årsaker.
De fleste dødsulykkene skjer
i stor fart ved stor
trafikktetthet.
De fleste ulykkene skjer på
stamveiene.

Skader og ulykker kan
medføre
samfunnsøkonomiske
konsekvenser for
kommunen.

Redusert funksjon og
personlig livskvalitet
avhengig av alvorlighetsgrad
(smerter, varige skader,
lidelse, funksjonssvikt,
redsel,)
Samfunnsøkonomiske
konsekvenser avhenger av
alvorlighetsgrad. Eksempel
på mulige konsekvenser;
sykefravær, nedsatt
arbeidsevne og uføretrygd.
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3.5 HELSERELATERT ATFERD
3.5.1 LITE FYSISK AKTIVE
Lite fysisk aktive: Andel ungdomsskoleelever som er lite fysisk aktive ser ut til å være noe høyere i
Karmøy enn i fylket og landet for øvrig. Tallene er hentet fra Ungdata.
Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser.
Undersøkelsene utføres hvert 3. år i Karmøy kommune. Undersøkelsen gjennomføres ulike år i
sammenlignbare kommuner. De er derfor ikke direkte sammenlignbare, men de gir likevel et bilde av
situasjonen. Resultatene som fremkommer er standardisert for kjønn og klassetrinn. Datamaterialet
er basert på Ungdata-undersøkelser, gjennomført av NOVA i samarbeid med de regionale
kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus). Ungdata er finansiert over Statsbudsjettet gjennom
tilskudd fra Helsedirektoratet.

Begrunnelse for valg av faktor: Regelmessig fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene er viktig for
normal vekst og utvikling. Det virker også positivt på den psykiske helsen, konsentrasjon og læring.
Regelmessig fysisk aktivitet i ungdomsårene ser også ut til å være viktig for å skape gode vaner for
resten av livet. Fysisk aktivitet er viktig i forebygging av en rekke plager og sykdommer som overvekt
og fedme, type 2-diabetes, hjerte- og karsykdommer, muskel- og skjelettplager og enkelte
kreftformer. Kilde: Folkehelseinstituttet.
Diagram 3.5.1.1: Lite fysisk aktive
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Andel ungdomsskoleelever som svarte et av alternativene «1-2 ganger i måneden», «sjelden» eller «aldri» på
spørsmålet: "Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett?", i prosent av alle som har svart på dette
spørsmålet. Statistikken vises for kommune- og fylkesinndeling per 1.1.2020. Kilde: Folkehelseinstituttet.
Kommunehelsa statistikkbank.
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3.5.2 SKJERMTID, MER ENN FIRE TIMER DAGLIG

Skjermtid, mer enn fire timer daglig: Karmøy kommune har en høyere andel ungdommer med
skjermtid over fire timer enn fylket, landet og sammenlignbare kommuner. Tallene er hentet
fra Ungdata. Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale
spørreskjemaundersøkelser.
Begrunnelse for valg av indikator: I barne- og ungdomsårene øker tiden som benyttes i ro foran
ulike skjermer med stigende alder. Man ser sammenhenger mellom stillesitting og kroppsvekt,
motoriske ferdigheter, kognitiv utvikling og risikofaktorer til hjerte- og karsykdommer blant barn
og unge. Helsemyndighetene har kommet med anbefalinger til barn, unge, voksne og eldre om å
redusere tiden i ro i løpet av dagen. Bruken av skjermer (mobiltelefon, nettbrett, videospill og
lignende), spesielt i forkant av leggetid, henger tett sammen med søvnvansker. Jo lengre
tidsbruk foran skjermen, desto høyere risiko for kortere søvntid. Kilde: Folkehelseinstituttet.
Diagram 3.5.2.1: Skjermtid, mer enn fire timer daglig
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Andel ungdomsskoleelever som svarer «4-6 timer» eller «Mer enn 6 timer» på spørsmålet om hvor lang tid
de vanligvis bruker på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i løpet av en dag, utenom
skolen. Statistikken vises for kommune- og fylkesinndeling per 1.1.2020. Tallene er standardiserte for kjønn
og klassetrinn. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank.
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3.5.3 OVERVEKT OG FEDME

Overvekt og fedme: I Karmøy rapporterer flere innbyggere at de er overvektige enn innbyggere i
sammenlignbare kommuner. Rett over en fjerdedel av kommunens innbyggere eller 25 % faller i
kategorien overvektige mens andelen ligger på 23 % nasjonalt og 21 % i Rogaland. Karmøy ser ut til å
følge utviklingen nasjonalt, men på et litt høyere nivå. Det gjøres her oppmerksom på at tallmaterialet
er noe begrenset.

Begrunnelse for valg av indikator: Overvekt og fedme gir økt risiko for type 2-diabetes, hjerte- og
karsykdommer, høyt blodtrykk, slitasjegikt i knær og hofter og enkelte kreftsykdommer som
tykktarmskreft. Overvekt og fedme kan også ha alvorlige psykiske helsekonsekvenser. Det er ingen
klar KMI-grense for når sykdomsrisikoen øker eller faller, overgangene er glidende.
Fysisk aktivitet, særlig hverdagsaktivitet, har sunket, og vi har et energiinntak (kaloriinntak) som ikke
er tilpasset dette. I en situasjon med redusert aktivitetsnivå og stor tilgang på energitette matvarer, er
det lett å utvikle overvekt. Hos den enkelte personen vil også arvelige og psykiske faktorer spille en
rolle. Kilde: Folkehelseinstituttet.
Diagram 3.5.3.1: Overvekt og fedme
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Andel gutter og jenter med overvekt (dvs. KMI tilsvarende 25-29,9 kg/m²), fedme (dvs. KMI tilsvarende over eller lik
30 kg/m²) eller overvekt inkludert fedme (dvs. KMI tilsvarende over eller lik 25 kg/m²), i prosent av alle som oppga
høyde og vekt i den nettbaserte sesjon 1. Statistikken viser 4 års gjennomsnitt. Kilde: Folkehelseinstituttet.
Kommunehelsa statistikkbank.
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3.5.4 RØYKING

Røyking: Andel gravide som røyker ved svangerskapets begynnelse har hatt tilbakegang fra 2010 til
2018. Gjennomsnittet for overlappende 5 års periode gav en andel på 7 % i 2014-2018. Tilsvarende
andel var 5 % for Norge og 4,7 % for Rogaland.

Begrunnelse for valg av indikator: Røyking i svangerskapet øker risikoen for veksthemning hos
fosteret. I denne sammenhengen brukes imidlertid tallene for røyking blant gravide til å gi
informasjon om røyking generelt i befolkningen, ettersom det ikke finnes gode data på befolkningens
røykevaner. Det er en markant sosial gradient for dagligrøyking. Jo kortere utdanning, desto høyere
andel dagligrøykere. Denne gradienten gjelder også for røyking i svangerskapet. Utjevning av sosiale
helseforskjeller er et viktig mål i folkehelsearbeidet.
Røyking er ansett å være en av de viktigste årsakene til redusert helse og levealder. Omtrent
halvparten av gruppen som røyker daglig i mange år, dør av sykdommer som skyldes tobakken. I
tillegg rammes mange av sykdommer som fører til vesentlige helseplager og redusert livskvalitet.
Studier viser at gruppen som røyker daglig, i snitt dør 10 år tidligere enn ikke-røykere, og at 25
prosent av dagligrøykerne, dør 20-25 år tidligere enn gjennomsnittlig levealder for ikke-røykere.
Andelen røykere i befolkningen er på vei ned, men blant ungdom og unge voksne ser det ut til at snus
har overtatt noe for røyking. Snus er ikke like helseskadelig som sigaretter, men er svært
avhengighetsskapende og inneholder helseskadelige og kreftfremkallende stoffer. Vi har foreløpig
ikke tall på snusbruken på kommunenivå. Medisinsk fødselsregister har tall på snusbruk, men disse
opplysningene er underrapportert og derfor ikke egnet til statistikkformål. Kilde: Folkehelseinstituttet.
Diagram 3.5.4.1: Røyking, gravide kvinner, 5 års glidende gjennomsnitt
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Andel fødende som oppga at de røykte ved svangerskapets begynnelse i prosent av alle fødende med
røykeopplysninger. Statistikken viser gjennomsnittet for overlappende 5-års perioder. Kilde: Folkehelseinstituttet.
Kommunehelsa statistikkbank.
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3.5.5 ALKOHOLFORBRUK
Skjenketidslutt: Skjenketidsslutt for Karmøy kommune er kl. 02.00 i helgene.
Antall skjenks- og salgssteder: Antall bevillinger for salgs og skjenkesteder har holdt seg relativ stabil
de siste årene, med noen utskiftninger.
Har vært beruset (alkohol): Andel ungdomsskoleelever som har vært beruset er noe høyere ved sist
gjennomført Ungdataundersøkelse i Norge og Rogaland. Ungdomsskoleelever i Karmøy kommune
ligger noe under snittet for landet og fylket. Tallene er hentet fra Ungdata. Ungdata er et
kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser.

Begrunnelse for valg av indikatorer: Rammene for de regulatoriske virkemidlene er fastsatt i
alkoholloven, men det er kommunene som har ansvar for å utforme alkoholpolitikken lokalt. Skjenking
og salg av alkohol kan gi viktige inntekter og arbeidsplasser i kommunen, og en godt fungerende
utelivsnæring kan være en viktig del av et lokalmiljø. Kilde: Helsedirektoratet.
Samtidig er bruk av alkohol og andre rusmiddel er forbundet med en rekke sosiale og helsemessige
konsekvenser i form av sykdommer, skader, psykiske plager og lidelser. For alkohol er det ingen skarp
grense mellom bruk og skadelig bruk. Mest utsatt er de som har et stort alkoholinntak over tid og/eller
store inntak per gang (beruselsesdrikking).
De viktigste forebyggende virkemidlene som kommunene har til rådighet for å begrense
alkoholforbruket er, sammen med begrensning av antall salgs- og skjenkesteder, begrensning av salgsog skjenketider. Kilde: Folkehelseinstituttet.
Diagram 3.5.5.1: Skjenketidslutt
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Klokkeslett for maksimal skjenketid for øl og vin (alkoholklasse 1 og 2) i kommunen. Normaltiden for skjenking av
øl/vin er til kl. 01.00 jmf. Alkoholloven. Kommunene kan imidlertid innskrenke eller utvide skjenketiden. Maksimal
skjenketidsslutt er kl. 03.00. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank.

Diagram 3.5.5.2: Antall skjenke- og salgssteder
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2020 (pr. 1. februar 2020)
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Antall skjenke- og salgssteder i Karmøy kommune. Kilde: Karmøy kommune.
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Diagram 3.5.5.3: Alkohol, har vært beruset
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Andel ungdomsskoleelever som svarer «1 gang», «2-5 ganger», «6-10 ganger» eller «11 ganger eller mer» på
spørsmålet om de det siste året (de siste 12 månedene) har «drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset» i
prosent av alle som svarte på dette spørsmålet. Statistikken vises for kommune- og fylkesinndeling per 1.1.2020.
Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank.
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3.5.6 PLAGET AV ENSOMHET
Plaget av ensomhet: Mens Ungdata-undersøkelsen 2019 foregikk var samfunnet i Karmøy kommune
preget av selvmord. Det er usikkert om dette har hatt innvirkning på resultatene av undersøkelsen.
Andel ungdomsskoleelever som føler seg plaget av ensomhet ser ut til å øke nasjonalt, regionalt og for
Karmøy kommune. Karmøy kommune ligger noe over snittet for landet og fylket. Tallene er hentet fra
Ungdata. Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser.
Begrunnelse for valg av indikator: Ensomhet er det motsatte av god sosial støtte. God sosial støtte
innebærer at en får kjærlighet og omsorg, blir aktet og verdsatt, og at en tilhører et sosialt nettverk og
et fellesskap med gjensidige forpliktelser. Manglende sosial støtte øker faren for både fysiske og
psykiske plager og lidelser. Kilde: Folkehelseinstituttet.
Diagram 3.5.6.1: Plaget av ensomhet
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Andel ungdomsskoleelever som svarer «ganske mye plaget» eller «veldig mye plaget» på spørsmålet: Har du vært
plaget av noe av dette i løpet av sist uke: «Følt deg ensom?», i prosent av alle som har svart på dette spørsmålet.
Statistikken vises for kommune- og fylkesinndeling per 1.1.2020. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa
statistikkbank.
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3.5.7 VURDERING AV ÅRSAKSFORHOLD, KONSEKVENSER OG FORKLARINGER

Lite fysisk aktive
(andel i prosent,
standardisert)

Status

Mulige årsaker

Mulige
konsekvenser/forklaringer

Andel ungdomsskoleelever
som er lite fysisk aktive er
høyere i Karmøy kommune
enn i fylket og landet for øvrig.

Klima og været.

Dårlig motorikk.
Utvikling av overvekt/fedme
og livsstilssykdommer som
diabetes, hjertekarsykdommer m.m. i voksen
alder.

Ved mer enn 10 minutter
gange benyttes bil.
Økt antall km med sykkelveier
er positivt for mer sykkelbruk,
men bosetningen på Karmøy
er spredd og det bygger opp
om bil som fremkomstmiddel.
Fysisk aktivitet har
sammenheng med
sosioøkonomisk status.

Skjermtid, mer
enn fire timer
daglig
(andel i prosent,
standardisert)

Overvekt og
fedme
(andel i prosent,
standardisert)
Røyking
(andel i prosent,
5 års glidende
gjennomsnitt
standardisert)

Jevnlig fysisk aktivitet kan
også gi bedre psykisk og
somatisk helse, forebygge
fedme/ overvekt og
livsstilssykdommer.

Karmøy kommune har en
høyere andel ungdom med
skjermtid mer enn fire timer
daglig enn fylket, landet og
sammenlignbare kommuner.

Mer tid foran skjerm, kjøring
til og fra aktiviteter, mye
organisert aktivitet – mindre
hverdagsaktivitet.

Det er sammenheng mellom
sittestilling og kroppsvekt,
motoriske ferdigheter,
kognitiv utvikling og
risikofaktorer knyttet til
hjerte og karsykdommer.
Benyttes skjermer i forkant av
leggetid kan det ha
sammenheng med
søvnvansker.

Flere innbyggere i Karmøy
kommune har overvekt/fedme
enn sammenlignbare
kommuner, landet og fylket.

Generelt lavt aktivitetsnivå,
aktivitetsnivået synker med
alderen, lite fysisk aktive, mye
skjermtid, kostholdsvaner.

Store helseutfordringer i
fremtiden,
livsstilssykdommer,
følgetilstander av psykisk og
fysisk art.

7 % av gravide kvinner røyker i
Karmøy kommune i perioden
2014-2018. Det er over snittet
for landet (5 %) og fylket (4,7
%).

Jo kortere utdanning desto
høyere andel dagligrøykere.

Røyking gir økt risiko for
luftveissykdommer (astma,
emfysem, bronkitt, kronisk
obstruktiv lungesykdom),
kreft og hjertekarsykdommer og redusert
dødelighet.

Andelen som røyker i Karmøy
kommune er synkende. Det er
i tråd med nasjonal og
regional trend.

Bruk av alkohol kan ha
sammenheng med røyking.

Røyking under graviditet kan
bl.a. føre til lav fødselsvekt og
større risiko for
luftveisinfeksjoner hos barna.

59

Status
Alkoholforbruk
(skjenketidsslutt,
antall skjenks- og
salgssteder absolutte tall)
(vært beruset
(alkohol) - andel i
prosent,
standardiserte tall)

Plaget av
ensomhet
(andel i prosent,
standardisert)

Mulige årsaker

Skjenketidsslutt for Karmøy
kommune er kl. 02.00 i
helgene.

Mulige
konsekvenser/Forklaringer

Alkoholforbruket i Karmøy
kommune ligger på generelt
grunnlag noe under
landsgjennomsnittet. Dette
Antall salgs- og skjenkesteder kan ha sammenheng med:
har holdt seg relativt stabilt de -religion og avhold har stått
siste årene, med noe
sterkt i lokalsamfunnene
utskiftninger.
- spredd bebyggelse som
medfører avstand til
Andel ungdomsskoleelever
eksempelvis vinmonopolet.
som har vært beruset har økt
med 1 % siden sist UngdataDet viktigste forebyggende
undersøkelse. Men Karmøy
virkemidlet kommunene har
kommune ligger under snittet til rådighet for å begrense
for landet, fylket og
alkoholforbruket er å
sammenlignbare kommuner.
begrense antall salgs- og
skjenkesteder og
begrensning av salgs- og
skjenketider.

Et høyt alkoholforbruk kan
medføre store kostnader og
menneskelige lidelser ulykker, skader og andre
helsekonsekvenser - i tillegg
til betydelige negative
konsekvenser for samfunnet.

Andel ungdomsskoleelever
som føler seg plaget av
ensomhet ser ut til å øke for
Karmøy kommune, nasjonale
og regionalt. Karmøy
kommune ligger noe over
nivået regionale og nasjonalt.

Økende fare for fysiske og
psykiske plager og lidelser.

Ungdomstiden er en tid hvor
ungdommen skal finne seg
selv og den kan oppleves tøff
for mange.
Mangel på venner og å føle
seg inkludert, mangel på
sosial støtte, opplevd
mobbing, dårlig skoletrivsel,
utfordringer i familien og
manglende deltakelse i
sosiale og fysiske aktiviteter
og frivillige lag og foreninger.

Rusavhengighet og psykiske
lidelser henger ofte sammen.
For å redusere helseskader og
sosiale skader av alkoholbruk,
er det nødvendig å redusere
det generelle forbruket i
befolkningen.

Men dette må sees i
sammenheng med at denne
trenden også gjelder
nasjonalt og regionalt. Trolig
snakker vi her om en
samfunnsutfordring.
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3.6 HELSETILSTAND
3.6.1 FORVENTET LEVEALDER
Forventet levealder: I Karmøy kommune er forventet levealder for menn 79,3 år, mens for kvinner er
den 84,1 år. Forventet levealder i kommunen har økt i tråd med utviklingen i landet generelt fra 1999.
Forventet levealder i sammenheng med utdanningsnivå: Forventet levealder har en positiv relasjon
med høyere utdanning. I Karmøy har forventet levealder hos personer med høy utdanning (84,3 år)
økt mer enn hos personer hvor grunnskole er høyeste fullførte utdanningen (79,2 år). Dette er i tråd
med nasjonal utvikling.
Begrunnelse for valg av indikator: Forventet levealder kan gi informasjon om helsetilstanden i
befolkningen. På lands- og fylkesnivå er dette en stabil og pålitelig indikator som gir informasjon om
endringer over tid og om forskjeller mellom befolkningsgrupper. Indikatoren er informativ også på
kommunenivå, forutsatt at det tas hensyn til betydningen av tilfeldige svingninger.
De siste 30 årene har alle grupper i landet fått bedre helse, men helsegevinsten har vært størst for
gruppen med lang utdanning og høy inntekt. For eksempel har denne gruppen høyere forventet
levealder enn de med kortere utdanning og lavere inntekt. Særlig de siste ti årene har
helseforskjellene økt, det gjelder både fysisk og psykisk helse. Utjevning av sosiale helseforskjeller er
en viktig målsetting i folkehelsearbeidet. Kilde: Folkehelseinstituttet.

Diagram 3.6.1.1: Forventet levealder for menn, 15 års gjennomsnitt
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Forventet levealder for men ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. Statistikken viser 15 års
gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 15-årsperioder). Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank.
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Diagram 3.6.1.2: Forventet levealder kvinner, 15 års gjennomsnitt
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Forventet levealder for kvinner ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. Statistikken viser 15 års
gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 15-årsperioder). Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank.

Diagram 3.6.1.3: Forventet levealder sett i sammenheng med høgeste fullførte utdanningsnivå

Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. Statistikken viser 15 års gjennomsnitt (dvs.
gjennomsnitt for 15-årsperioder). Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank.
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3.6.2 FORNØYD MED HELSEN
Fornøyd med helsen: Mens Ungdata-undersøkelsen 2019 foregikk var samfunnet i Karmøy kommune
preget av selvmord. Det er usikkert om dette har hatt innvirkning på resultatene av undersøkelsen.
Det er en generell trend at andel ungdomsskoleelever som er fornøyd med helse synker nasjonalt,
regionalt og for Karmøy kommune. Andel som er fornøyd med helsa i Karmøy kommune er lavere.
Tallene er hentet fra Ungdata. Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale
spørreskjemaundersøkelser.
Begrunnelse for valg av indikator: Egenvurdert helse er en viktig indikator for sykelighet og bruk av
helsetjenester, og anvendes til å overvåke befolkningens helsestatus over tid. De aller fleste har en
positiv innstilling til egen helse, og litt flere unge enn eldre vurderer sin egen helse som god. Kilde:
Folkehelseinstituttet.
Diagram 3.6.2.1: Fornøyd med helsen, 2012-2019
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Andel ungdomsskoleelever som svarte et av alternativene «svært fornøyd» eller «litt fornøyd» på spørsmålet: "Hvor
fornøyd eller misfornøyd er du med helsen din?", i prosent av alle som svarte på dette spørsmålet. Statistikken vises
for kommune- og fylkesinndeling per 1.1.2020. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank.
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3.6.3 HJERTE- OG KARSYKDOMMER
Bruk av primærhelsetjenesten: Karmøy kommune har en noe høyere bruk av primærhelsetjenesten
når det kommer til hjerte- og karsykdommer enn sammenlignbare kommuner, samt landet for øvrig.
Fra 2013 har det vært en nedgang i bruk av primærhelsetjenesten noe som er i tråd med utvikling på
nasjonalt nivå og fylket.
Begrunnelse for valg av indikator: Bruk av primærhelsetjenesten som kan gi informasjon om
helsetilstand og utbredelse av sykdom. Dette kan igjen si noe om bakenforliggende faktorer som miljø
og levevaner i befolkningen. Utbredelsen av hjerte- og karsykdom kan videre gi informasjon om
befolkningens levevaner. Det har vært nedgang i forekomst av hjerte- og karsykdom de siste tiårene,
men utbredelsen av risikofaktorer som røyking og fysisk inaktivitet tyder på at lidelsene fortsatt vil
ramme mange. Kilde: Folkehelseinstituttet.
Diagram 3.6.3.1: Bruk av primærhelsetjenesten hjerte og karsykdomsdiagnoser, 2013-2018
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Antall unike personer 0-74 år i kontakt med fastlege eller legevakt per 1000 innbygger per år (standardisert). Dersom
en person har vært i kontakt med fastlege eller legevakt flere ganger i løpet av kalenderåret med samme sykdom/
lidelse, telles vedkommende kun én gang. Statistikken viser 3 års gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 3-årsperioder)
Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank.
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3.6.4 MUSKEL- SKJELETTLIDELSER
Bruk av primærhelsetjenesten: 311,6 personer pr 1000 innbyggere med diagnose muskel ogskjelettplager eller sykdommer (ikke brudd) fra Karmøy kommune kontaktet fastlege eller legevakt
gjennomsnittlig i perioden 2016-2018. Det er flere kvinner (342,5 pr 1000 innbygger) enn menn (282,1
pr 1000 innbygger) som oppsøker primærhelsetjenesten i årlig gjennomsnitt. Karmøy kommune ligger
under snittet for fylket og landet for øvrig. Utviklingen i Karmøy er i tråd med utviklingen i landet og
sammenlignbare kommuner hvor det er noe økning i denne gruppen siden 2013. Muskel- og
skjelettlidelser sammen med psykiske lidelser er viktige årsaker til sykemeldinger.
Begrunnelse for valg av indikator: Samlet sett er muskel- og skjelettsykdommer den diagnosegruppen
som «plager flest og koster mest», selv om de fleste tilstandene ikke medfører betydelig
overdødelighet. I Norge er diagnosegruppen muskel- og skjelettsykdommer de vanligste årsakene til
sykefravær og uførhet. Muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager omfatter en lang rekke ulike
tilstander som har det til felles at de er forbundet med smerte og eventuelt nedsatt funksjon knyttet
til muskel- og skjelettsystemet. Risikofaktorer, og dermed også mulighetene for forebygging, avhenger
av diagnose. Sett under ett har mange typer muskel- og skjelettsykdommer/plager sammenheng med
økende alder, stillesittende livsstil og til dels også overvekt. Muskel- og skjelettsykdommer er
vanligere hos personer med lav sosioøkonomisk status. Kilde: Folkehelseinstituttet.
Diagram 3.6.4.1: Bruk av primærhelsetjenesten, muskel- skjelettlidelser, 3 års gjennomsnitt, 0-74 år, fra
2013 - 2018
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Antall unike personer i kontakt med fastlege eller legevakt per 1000 innbygger per år. Dersom en person har vært i
kontakt med fastlege eller legevakt flere ganger i løpet av kalenderåret med samme sykdom/ lidelse, telles
vedkommende kun én gang. Statistikken viser 3 års gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 3-årsperioder) Kilde:
Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank.
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3.6.5 PSYKISKE LIDELSER

Bruk av primærhelsetjenesten, brukere 0 – 74 år: 140 personer pr 1000 innbyggere med diagnose
psykiske symptomer eller lidelser var i årlig kontakt med fastlege eller legevakt i Karmøy kommune i
perioden 2016-2018. Det tilsvarer et årlig gjennomsnitt på 5880 personer i Karmøy kommune. Karmøy
følger den nasjonale trenden med økt bruk av primærhelsetjenesten grunnet psykiske lidelser, men
har en del færre brukere en landet for øvrig og sammenlignbare kommuner. Psykiske lidelser sammen
med muskel- og skjelettlidelser er viktige årsaker til sykemeldinger.
Bruk av primærhelsetjenesten, brukere 15-29 år: Det har vært en økning i bruk av
primærhelsetjenesten grunnet psykiske lidelser hos aldersgruppen 15-29 år i Karmøy. Gjennomsnittlig
har 14,52 % personer i aldrene 15-29 år tatt kontakt med fastlege eller legevakt i Karmøy kommune
årlig i perioden 2016-2018 grunnet psykiske symptomer eller lidelser. Det er noe raskere vekst i denne
aldersgruppen sammenlignet med aldersgruppen 0-74 år. Utviklingen i kommunen er i tråd med
sammenlignbare kommuner og landet for øvrig.
Bruk av vanedannende sovemidler og beroligende midler: Bruk av vanedannende sovemidler og
beroligende midler har gått ned siden 2013. Karmøy ligger på same nivå og Haugesund og Ullensaker
men noe øver fylket og landet for øvrig. Hvert år er det ca. 57,9 per 1000 innbyggere som henter ut
resepter på vanedannende sovemidler og/eller beroligende midler.

Begrunnelse for valg av indikator: Arveligheten for psykiske plager, depresjon, angstlidelser og
personlighetsforstyrrelser er forholdsvis moderat. Det betyr at miljøforhold samlet er noe viktigere
enn gener for disse lidelsene. Stort sett er det enighet om at en trygg tilknytning til omsorgspersoner i
barndommen har betydning for senere psykisk helse. Gjennom hele livet gir sosial isolasjon og
ensomhet økt risiko, mens sosial støtte og nærhet til andre mennesker beskytter. Traumatiske
opplevelser, som alvorlige ulykker eller vold mot en selv eller ens nærmeste, kan gi varige psykiske
skader. Daglige og vedvarende belastninger er vel så viktige som traumatiske hendelser. Flere
belastningsfaktorer som virker sammen over lang tid, gir høy risiko, tilsynelatende høyere enn
summen av risiko knyttet til hver enkelt faktor. Tilsvarende kan beskyttelsesfaktorer som for
eksempel nære og trygge forhold til andre mennesker gi ekstra beskyttelse mot hendelser eller
belastninger som ellers ville ha medført høy risiko. En god selvfølelse, og spesielt følelsen av å kunne
mestre utfordringer og problemer, har stor betydning for god psykisk helse. Kilde:
Folkehelseinstituttet.
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Diagram 3.6.5.1: Bruk av primærhelsetjenesten, 3 års gjennomsnitt 2013-2018 0-74 år
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Antall personer i kontakt med fastlege eller legevakt per 1000 innbygger per år. Dersom en person har vært i kontakt
med fastlege eller legevakt flere ganger i løpet av kalenderåret med samme sykdom/ lidelse, telles vedkommende
kun én gang. Statistikken viser 3 års gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 3-årsperioder). Kontakter med
primærhelsetjenesten er klassifisert etter ICPC-kodeverket. Dataene er hentet fra: Kontroll og Utbetaling av
HelseRefusjon (KUHR)-databasen i HELFO, Helsedirektoratet. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa
statistikkbank.

Diagram 3.6.5.2: Bruk av primærhelsetjenesten, 3 års gjennomsnitt 2013-2018, 15-29 år
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Antall personer i kontakt med fastlege eller legevakt per 1000 innbygger per år. Dersom en person har vært i kontakt
med fastlege eller legevakt flere ganger i løpet av kalenderåret med samme sykdom/ lidelse, telles vedkommende
kun én gang. Statistikken viser 3 års gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 3-årsperioder). Kontakter med
primærhelsetjenesten er klassifisert etter ICPC-kodeverket. Dataene er hentet fra: Kontroll og Utbetaling av
HelseRefusjon (KUHR)-databasen i HELFO, Helsedirektoratet. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa
statistikkbank.
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Diagram 3.6.5.3: Bruk av vanedannende sovemidler og beroligende midler, 3 års glidende gjennomsnitt,
2012-2018
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Brukere av legemidler utlevert på resept til personer 0-74 år. Brukere defineres som personer som har hentet ut
minst én resept i kalenderåret. Dersom en bruker henter ut flere resepter på samme legemiddel telles
vedkommende som bruker bare én gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for
overlappende 3-årsperioder). Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank.
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3.6.6 VAKSINASJONSDEKNING
Vaksinasjonsdekning: Over 90 % av alle 2, 9 og 16 åringer var vaksinert for vaksiner i
barnevaksinasjonsprogrammet i 2019. For 2 og 9-åringene var over 95 % av alle vaksinert. Snittet
ligger noe over landet.
Begrunnelse for valg av indikator: For mange potensielt farlige sykdommer er vaksinasjon det mest
effektive forebyggende tiltaket man kjenner. Tall på vaksinasjonsdekning kan være til hjelp i vurdering
av smittevernet i befolkningen samt vaksinasjonsprogrammets effektivitet. Ved et effektivt
vaksinasjonsprogram med høy vaksinasjonsdekning vil det sirkulere lite smitte i befolkningen, og vil
føre til at de uvaksinerte indirekte blir beskyttet. Dette kalles flokkimmunitet. Kilde:
Folkehelseinstituttet.
Tabell 3.6.6.1: Vaksinasjonsdekning, årlige tall for store kommuner 2015-2019
2 år

9 år

16 år

Difteri, Stivkrampe og Kikhoste
Poliomylitt
Hib
Pneumokokk
Rotavirusinfeksjon
Meslinger, kusma og røde hunder
Difteri og Stivkrampe
Kikhoste
Poliomylitt
Meslinger, kusma og røde hunder
Difteri og Stivkrampe
Kikhoste
Poliomylitt
Meslinger, kusma og røde hunder
HPV-infeksjon (jenter)

2015
84,6
84,6
92,6
82,4
..
94,4
93,3
93,2
93,3
96,3
95,7
95,2
95,5
97,1
78,5

2016
95,9
95,9
96,1
93,4
..
96,2
93,9
93,7
93,9
96,6
95,9
95,6
95,9
97,3
11,8

2017
97,8
97,8
97,2
96,4
92,7
98,1
97,7
97,7
97,5
99,2
95,6
94,9
95,6
96,3
87,5

2018
97,8
97,9
97,5
96,5
91,8
97,9
97,0
96,8
97,0
98,7
95,7
95,3
95,3
95,9
82,7

2019
98,8
99,0
98,8
97,7
95,7
98,3
97,8
97,8
97,7
98,8
96,8
96,8
92,2
96,3
90,8

Andelen barn som er fullvaksinerte mot henholdsvis meslinger, kusma, røde hunder (MMR), kikhoste, pneumokokk,
difteri, stivkrampe, Haemophilus influenzae type B (Hib), polio og røde hunder ved henholdsvis 2, 9 og 16 års alder, i
prosent av alle barn i aldersgruppene 2, 9 år og 16 år. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank.
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3.6.7 NYE KREFTTILFELLER
Nye tilfeller av kreft: Antall krefttilfeller i Karmøy kommune (beregnet utfra 100 000 innbyggere) har
økt gradvis siden 2004. I perioden 2009-2018 var det 692,7 per 100 000 innbyggere som fikk
diagnosen kreft (nye tilfeller). Antall nye tilfeller av kreft er noe høyere en gjennomsnittet for fylket og
landet for øvrig. Insidensen er stadig økende, noe som også skyldes økt alder generelt i befolkningen.
En del kan også tilskrives bedre diagnostiske redskaper og mer oppmerksomhet om kreft. Over
halvparten av krefttilfellene forekommer hos voksne over 50 år, og de vanligste kreftformene er
prostatakreft hos menn, brystkreft hos kvinner og tykktarmskreft og lungekreft hos begge kjønn
(kreftregisteret.no).
Antall nye diagnoser av forskjellige krefttyper i Karmøy: Det er økning i antall tilfeller av bryst-,
prostata- og lungekreft mens tilfeller av tykk- og endetarmkreft har gått litt ned. Dette er i tråd med
utviklingen i fylket og landet for øvrig.

Begrunnelse for valg av indikator: Kreft er ikke én enkelt sykdom, men en fellesbetegnelse for en
rekke sykdommer som kan ha forskjellige risikofaktorer og ulik sykdomsutvikling. Det tar ofte lang tid
fra eksponering til man utvikler kreft, og mange faktorer kan derfor medvirke til at sykdommen
oppstår. Kosthold, fysisk aktivitet, røyke- og alkoholvaner er faktorer som har betydning for
kreftforekomsten. Det anslås at ett av tre krefttilfeller henger sammen med levevaner. En endring i
befolkningens levevaner har derfor et stort potensiale til å redusere risikoen for å utvikle kreft.
Kilde: Folkehelseinstituttet.
Diagram 3.6.7.1: Nye krefttilfeller, 10 års glidende gjennomsnitt, 2004-2018

Nye tilfeller av kreft per 100 000 innbygger per år. Statistikken viser 10 års gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 10årsperioder).Totalt alle krefttyper ; kreft i fordøyelsesorganer, kreft i tykk- og endetarm , lungekreft (kreft i luftrør og
lunge), brystkreft, prostatakreft, menn, kreft i lymfatisk og blodbannende vev. Kilde: Folkehelseinstituttet.
Kommunehelsa statistikkbank.
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Standardisert, per 100000

Diagram 3.6.7.2: Antall nye kreftdiagnoser per 100 000 innbyggere
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Nye tilfeller av kreft per 100 000 innbygger per år. Statistikken viser 10 års gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 10årsperioder). Kreft i tykk- og endetarm, lungekreft (kreft i luftrør og lunge), brystkreft, prostatakreft hos menn. Kilde:
Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank.
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3.6.8 TANNHELSE
Tannhelsen blant barn og unge publiseres i tre referansegrupper; 5, 12 og 18 år.
5 åringer: Norheimsområdet har god fremgang når det gjelder kariesfrie tenner fra 2017-2018. De
andre områdene er relativt stabile.
12 åringer: Alle områdene har vært relativt stabile fra 2017-2018.
18 åringer: Områdene har hatt en positiv utvikling de siste årene. Norheim og Kopervik ligger over
gjennomsnittet for Rogaland når en ser på antall 18 åringer uten hull. Åkrehamn ligger under snittet
for Rogaland.
Begrunnelse for valg av indikator: De siste 30 årene har det skjedd en betydelig bedring i tannhelsen.
Flere barn og unge har ingen eller få hull i tennene. Blant voksne og eldre er det flere som har egne
tenner i behold, og som klarer seg uten protese. Men fortsatt varierer tannhelsen med alder,
økonomi, hvor i landet man bor og om man tilhører en utsatt gruppe eller ikke. Dårlig tannhygiene har
klare sammenhenger med kosthold og bl.a. høyt inntak av brus, juice, småspising og renhold av
tenner. Kilde: Folkehelseinstituttet og Tannhelse Rogaland.
Diagram 3.6.8.1: 5, 12, 18-åringer med kariesfrie tenner, 2017-2018
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Prosent av 5, 12 og 18 åringer med kariesfrie tenner, 2007-2014 i områdene Åkrehamn, Kopervik, Norheim, Nord
Rogaland, Rogaland og Rogaland. Resterende områder på Karmøy er fordelt på tannklinikkene i Kopervik og
Åkrehamn. Kilde: Tannhelse Rogaland
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3.6.9 ANTIBIOTIKA

Antibiotika: Fram mot 2013 var det en økt bruk av antibiotika i kommunen, men fra 2013 til 2018 har
bruken av antibiotika hatt en nedgang. I 2018 var det 376 antibiotika forskrevet resepter per 1000
innbyggere. Karmøy kommune tall ligger høyere enn landsgjennomsnittet (306 per 1000) og snittet
for Rogaland (318 per 1000).
Begrunnelse for valg av indikator: Antibiotika er viktig medisin i behandling av infeksjoner som
skyldes bakterier. Antibiotika har gjennom historien revolusjonert behandlingen av
infeksjonssykdommer. Feil bruk av antibiotika kan føre til utvikling av antibiotikaresistente bakterier.
Det betyr at antibiotika ikke lenger har effekt på disse bakteriene. Bakterier som er resistente mot
antibiotika er et alvorlig og økende problem i hele verden. En reduksjon i totalt antibiotikabruk vil
bremse og sannsynligvis redusere resistensutviklingen. I den nasjonale strategien mot
antibiotikaresistens er målsetningen 30 % reduksjon i antibiotikabruk hos mennesker innen 2020.
Folkehelseinstituttets komité for forebygging og bekjempelse av antibiotikaresistens
(Antibiotikakomitéen) har satt et langsiktig mål om 250 resepter/1000 innbyggere per år. Kilde:
Folkehelseinstituttet.

Andel per 1000 standardisert

Diagram 3.6.9.1: Antibiotika, 2013- 2018
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Antibiotika forskrevet på resept og utlevert fra apotek til personer i aldersgruppen 0-79 år. En resept defineres som
en utlevering av et antibiotikum. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank.
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3.6.10 VURDERING AV ÅRSAKSFORHOLD, KONSEKVENSER OG FORKLARINGER

Forventet
levealder
(15 års
gjennomsnitt)

Status

Mulige årsaker

Mulige konsekvenser
/forklaring

Forventet levealder for menn
er 79,3 år, mens for kvinner er
den 84,1 år.

De siste 30 årene har alle
grupper i landet fått bedre
helse, men helsegevinsten
har vært størst for gruppen
med lang utdanning og høy
inntekt.

Høy levealder betyr at folk er
ved god helse og at vi har
gode velferdsordninger, men
flere eldre kan også bety en
økning i befolkningen som
har behov for helse- og
omsorgstjeneste.

I Karmøy har forventet
levealder hos personer med
høy utdanning (84,3 år) økt
mer enn hos personer hvor
grunnskole er høyeste fullførte
utdanningen (79,2 år).

Fornøyd med
helsen
(standardiserte
tall)

Hjerte
og karsykdommer
(standardisert ,
glidende
gjennomsnitt)

Muskel –
og skjelettlidelser
(standardisert,
glidende
gjennomsnitt)

Høy forventet levealder
samsvarer positivt med høy
utdanning.

Økte sosiale helseforskjeller.

Andel ungdomsskoleelever som Økt andel av ungdom som
er fornøyd med helsen synker. I oppgir at livet er utfordrende
Karmøy kommune er tallet
er økende.
lavere enn landsgjennomsnittet.

Egenvurdert helse er en
viktig indikator for sykelighet
og bruk av helsetjenester, og
anvendes til å overvåke
befolkningens helse over tid.

Høyrere bruk av
primærhelsetjenesten når det
kommer til hjerte- og
karsykdommer i Karmøy
kommune enn landet for øvrig.
Årlig gjennomsnitt på 4538,7
personer i 2016-2018. Fra 2013
har det vært en nedgang som er
i tråd med utvikling på nasjonalt
nivå.

Arvelige faktorer sammen
med miljøfaktorer som
røyking, høyt blodtrykk, høyt
kolesterolnivå og diabetes.

For tidlig sykdom og død.

311,6 personer per 1000
innbygger med diagnose
muskel- og skjelettplager eller
sykdommer som kontaktet lege
i perioden 2016-2018.

Arv, over, under og
feilbelastning, skader.

Redusert livskvalitet,
sykefravær, uføretrygd.

Årsak av stress og høye krav
på arbeidsplassen, mangel på
fysisk aktivitet.

Kronisk smertetilstand og
psykiske lidelser er blant de
viktigste årsakene til at menn
og kvinner faller utenfor
arbeidslivet før
pensjonsalder.

Karmøy kommune ligger under
snittet for fylket og landet for
øvrig. Utviklingen er i tråd med
resten av landet.

Hverdagsaktiviteten i
befolkningen har sunket.

Muskel- og skjelettlidelser og
psykiske lidelser er hyppigste
årsak til legemeldt
sykefravær.
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Psykiske lidelser
(Bruk av
primærhelsetjenesten 0-74
år)
(Bruk av
primærhelsetjenesten 15-29
år)

Bruk av vanedannende
sovemidler og
beroligende
midler

Status

Mulige årsaker

Mulige
konsekvenser/forklaring

140 personer per 1000
innbyggere var i kontakt med
primærhelsetjenesten i 20162018 med diagnose psykiske
lidelser eller symptomer.
Karmøy har en del færre
brukere enn landet for øvrig.

Økt alkoholkonsum kan føre til
økning mer risikofylt bruk, og
økt helseskader og sosiale
skader.

Psykiske lidelser og
rusmiddelbruk henger ofte
sammen.

Økning i bruk av
primærhelsetjenesten grunnet
psykiske lidelser i aldersgruppen
15-29 år.

Bruk av disse midlene har gått
ned siden 2013. Hvert år er det
ca. 57,9 per 1000 innbyggere
som henter ut resept.

Økt andel unge jenter i den
norske befolkningen som
rapporterer et høyt nivå av
psykiske plager og som
oppsøker helsetjenesten for
disse plagene. Terskelen for å
søke hjelp har gått ned, mer
åpenhet i samfunnet.
Samfunnet stiller høyere krav
enn tidligere, søvnproblemer,
perfeksjonist tilværelse,
ekteskapsproblemer.
Sammenheng med depresjon,
søvnproblemer og angst.

(standardisert,
per 1000)

Barn av foresatte med
psykiske lidelser har større
sannsynlighet for å utvikle
psykiske lidelser.

Vaksinasjonsdekning
(andel i prosent)

Vaksinasjonsdekning i Karmøy
har økt betraktelig i
barnevaksinasjonsprogrammet
siden 2015. Over 90 % av alle 2,
9 og 16 åringer var vaksinert for
vaksiner i
barnevaksinasjonsprogrammet i
2019. For 2 og 9-åringene var
over 95 % av alle vaksinert.

Barnevaksinasjonsprogrammet og
informasjonsarbeid.

Psykiske lidelser er den
andre største gruppen av
legemeldt sykefravær i
Karmøy kommune og på
landsbasis.
Sosial støtte og det å utvikle
mestringsevne er de viktigste
beskyttelsesfaktorene mot
utvikling av psykiske lidelser.
De samme funnene er gjort
m.h.t. ungdommer.
Tilhørighet er blant de
viktigst faktorene for å
forebygge psykisk uhelse. Et
godt foreldre-barn forhold er
viktig.
God tilgang på friområder,
sosiale møteplasser som
inviterer til tilhørighet og
sosial inkludering i nabolaget
er viktig for å forebygge
ensomhet.

Hvis mange velger og ikke
vaksinere barnet sitt, kan
potensialt farlige sykdommer
blomstre opp igjen, og
flokkimmuniteten forsvinner.
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Nye krefttilfeller
(standardisert,
glidende
gjennomsnitt)

Status

Mulig årsaker

Mulige
konsekvenser/forklaring

Antall krefttilfeller i Karmøy har
økt gradvis siden 2004. I
perioden 2009-2018 var det
692,7 per 100 000 innbyggere
som fikk diagnosen kreft (nye
tilfeller). Antall nye tilfeller er
høyere enn gjennomsnittet for
fylket og landet for øvrig.

Økt alder generelt i
befolkningen. Bedre
diagnostiske redskaper og mer
oppmerksomhet på kreft.

For tidlig sykdom og død.

Det er en økning i antall tilfeller
av bryst-, prostata- og
lungekreft, mens tilfeller av
tykk- og endetarmkreft har gått
litt ned.
Tannhelse
(absolutte tall)

5- og 12-åringene har hatt god
fremgang i antall kariesfrie
tenner. Litt variasjon i
områdene.

Livsstilsfaktorer som røyking,
stoffer i miljøet, fedme,
kosthold, alkohol, infeksjoner
og mangel av fysisk aktivitet,
kosthold, overdreven soling
påvirker risikoen for å utvikle
kreft.

Dårlig rutiner for renhold av
tennene, mye juice, brus,
småspising og dropper fluor.

(forholdstall,
standardisert)

Fram mot 2013 var det en økt
bruk av antibiotika i kommunen,
men fra 2013 til 2018 har
bruken av antibiotika hatt en
nedgang. I 2018 var det 376
antibiotika forskrevet resepter
per 1000 innbygger. Karmøy
kommunes standardiserte andel
ligger høyere enn
landsgjennomsnittet (306 per
1000) og snittet for Rogaland
(318 per 1000).

Fysisk aktivitet og riktig
kosthold kan forebygge
forekomsten av kreft noe.

Dårlig tannhygiene og tenner
når de er voksne.
Utdanningsnivået blant
foresatte har økt. De med
høyere utdanning trener mer,
spiser sunnere og dette
påvirker og får konsekvenser
for barna.

18-åringene har også hatt god
framgang når det gjelder antall
kariesfrie tenner. Norheim og
Kopervik ligger over
gjennomsnittet for Rogaland,
mens Åkrehamn ligger under
gjennomsnittet for fylket.

Antibiotika

Lidelser og kostnader for
samfunnet.

På sikt, dersom
utdanningsnivået fortsetter å
stige, vil en mulig endring også
kunne spores på tannhygienen
til barn og unge.

En mulig årsak kan være at
fastlegene skriver ut mer
antibiotika enn andre steder.

Resistente bakterier.
Økning i infeksjoner med
antibiotika resistente gule
stafylokokker de siste 10
årene i primærhelsetjenesten.
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4. SYSTEM FOR LØPENDE OVERSIKT
Løpende oversikt over helsetilstanden inneholder årshjul for oversikten, hvilke faktorer/forhold
kommunen skal følge særlig med på og ansvarsområdene til etatene, rutiner, kontaktpersoner,
avvikshåndtering, kilder og referanser.

4.1 ÅRSHJUL FOR LØPENDE OVERSIKT

Etatene samler statistikk
iht. oppsatte
faktorer/forhold, den
interne statistikk -gruppen
og drøfter/evaluerer den i
lys av lokale forhold.

April/mai:
informasjon
(presentasjon)
rådmannens
ledergruppe og
derigjennom etatene
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4.2 HVILKE INDIKATORER SKAL KOMMUNEN FØLGE SÆRLIG MED PÅ?
Tidspunkt: 1.-2. kvartal
Etat
Oppvekst og
kultur:

Avdeling/
område
Skole

Indikator / forhold

Barnehage

Andel barn 1-5 år med barnehageplass.

Elevundersøkelse:
- Mobbing på 7. og 10. trinn.
- Trivsel på 7. og 10. trinn.
- Foresattes utdanningsnivå (sonevis).
- Gjennomført videregående skole.
- Nasjonale prøver i lesing og regning (5., 8. trinn).

Teknisk etat:

Samferdsel, Trafikksituasjonen.
transport,
infrastruktur
Miljø
Drikkevannskvalitet.

Helse og omsorg:

Rus og
psykisk
helse

Helse og
barnevern
NAV
SentralAvdeling for
administrasjonen: folkehelse

Plan og
strategi

Følge med på særlige utfordringer og positive faktorer innen rus
og psykisk helse.

Følge med på særlige utfordringer og positive faktorer innen
helse og barnevernstjenesten.
Følge med på særlige utfordringer og positive faktorer.
Årlig folkehelseprofil
Kriminalstatistikk
Ung-data undersøkelse
Andre viktige faktorer som andel i lavinntektsfamilier.
Befolkningsutvikling og særlige trekk ved den.
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4.3 RUTINER FOR ARBEIDET









Etatene har ansvar for å drøfte og fremskaffe statistikk.
Hver etat har en person som skal koordinere arbeidet med å samle inn statistikk fra sin etat
(statistikkgruppe).
Statistikken skal gjennomgås og drøftes av statistikkgruppen før den legges fram for rådmannens
ledergruppe.
Folkehelsekoordinator kaller inn til møter.
Rådmannens ledergruppe skal motta løpende oversikt 1 gang årlig med kommuneoverlege og
relevante medlemmer fra statistikkgruppen til stede.
Rådmannens ledergruppe har ansvar for å spre informasjonen i organisasjonen.
Avvik på rutinene skal meldes inn i kommunens avvikssystem.
Det skal tilstrebes at det løpende oversiktsarbeidet skal være mest mulig anvendelig i den kommunale
driften og langsiktig planlegging.
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4.4 KONTAKTPERSONER
Etat
Oppvekst og kultur
Helse og omsorg

Avdeling
Skole
Helse
NAV
Sentraladministrasjonen Folkehelse
Plan og
strategi

Kontaktperson
Representant fra skole
Representant fra helse
Representant fra NAV
Folkehelsekoordinator
Kommuneoverlege
Representant fra plan og strategi

4.5 AVVIK
Avvik på denne rutinen skal registreres og behandles i avvikssystemet. Det vil si at feil/svikt blir rettet opp,
og endringer blir gjort for å sikre at tilsvarende avvik ikke gjentar seg.

4.6 VIDERE ARBEID MED LØPENDE OVERSIKT


Løpende oversiktsarbeid skal legges til grunn for kommunalt planarbeid.



Løpende oversiktsarbeid skal sikre folkehelseperspektivet i perioden mellom planlovgivningens
fireårsintervaller, og skal danne grunnlaget for arbeidet med det neste oversiktsdokumentet.



Oversiktsdokumentet skal legges til grunn for planstrategien.
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4.7 KILDER FOR LØPENDE OVERSIKT OG OVERSIKTSDOKUMENTET
Databaser:
Conexus Insight
https://insight.conexus.no/
Elevundersøkelsen
https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/
Folkehelseinstituttet
https://www.fhi.no/
Kommunehelsa statistikkbank: http://khs.fhi.no/webview/
Helsedirektoratet
www.helsedirektoratat.no
Karmøy kommune
https://www.karmoy.kommune.no/ (Etater: Helse- og omsorg, Oppvekst- og kultur, Teknisk, Sentraladministrasjonen)
Korus Vest
http://www.korus-stavanger.no/forside
Nova
https://www.oslomet.no/om/nova
Statens vegvesen
https://www.vegvesen.no/
Statistisk sentralbyrå
www.ssb.no
Kostra: https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra
Tannhelse Rogaland
https://www.tannhelserogaland.no/newsread/index.aspx
Temakart Rogaland
https://prosjekt.fylkesmannen.no/temakart-rogaland/
Ungdata
http://www.ungdata.no/

Lover og forskrifter:
Folkehelseloven (LOV-2011-06-24-29)
Forskrift om miljørettet helsevern (FOR-2003-04-25-486)
Forskrift om oversikt over folkehelsen (FOR-2012-06-28-692)
Smittevernloven (LOV-1994-08-05-55)
Plan- og bygningsloven (LOV-2008-06-27-71)

Andre kilder:
Dahlgren, G. & Whitehead, M. (1991). Policies and strategies to promote social equity in health. Background document to WHO –
Strategy paper for Europe. Hentet fra http://s2.medicina.uady.mx/observatorio/docs/eq/li/Eq_2007_Li_Dahlgren.pdf
Danielsen, A.G., Samdal, O., Hetland, J. & Wold, B. (2010) School-related Social Support and Students' Perceived Life
Satisfaction. The Journal of Educational Research, 102(4), 303-320.
Folkehelseinstituttet. (2015). Folkehelseprofil 2015. Karmøy. Hentet fra
https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1149&sp=1&PDFAar=2015
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Folkehelseinstituttet. (2018). Folkehelserapporten – Helsetilstanden i Norge. Hentet fra: https://www.fhi.no/nettpub/hin/
Folkehelseinstituttet. (2019). Folkehelseprofil 2019. Karmøy. Hentet fra
https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1149&sp=1&PDFAar=2019
Folkehelseinstituttet. (2020). Folkehelseprofil 2020. Karmøy. Hentet fra
https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1149&sp=1&PDFAar=2020
Frivillighet Norge. (2016). Frivillighet + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016:
Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid. Frivillighet Norge, 0157 Oslo.
Havnes, T & Mogstad, M. (2011). No child left behind: Susidized child care and children’s long-run outcomes. American Economic
Journal: Economic Policy, 3(2): 97-129.
Helsedirektoratet. (2013). God oversikt - en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over
helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Hentet fra http://www.kommunetorget.no/PageFiles/11244/God-oversikt-en-forutsetningfor-god-folkehelse-IS-2110.pdf
Helse- og omsorgsdepartemen. (2008). Samhandlingsreformen. (St.meld. nr. 47 (2008-2009)). Hentet fra
https://www.regjeringen.no/contentassets/d4f0e16ad32e4bbd8d8ab5c21445a5dc/no/pdfs/stm200820090047000dddpdfs.pdf
Helse- og omsorgsdepartementet. (2018). Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn. (Meld. St. 19 (2018-2019)). Hentet
fra https://www.regjeringen.no/contentassets/84138eb559e94660bb84158f2e62a77d/nnno/pdfs/stm201820190019000dddpdfs.pdf
Karmøy kommune. (2016). Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020. Hentet fra:
https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/08/Rusmiddelpolitisk-handlingsplan.pdf
Major, E.F., Dalsgard, K.S., Mathisen, K.S., Nord, E., Ose, S., Rognerud, M. & Aarø, L.E. (2011). Bedre føre var… Psykisk helse:
helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger. Hentet fra
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2011/rapport-20111-bedre-fore-var---psykisk-helsehelsefremmende-og-forebyggende-tiltak-og-anbefalinger-pdf.pdf
Nordhagen, R., Nielsen, A. & Stigum, H. (2005). Parental reported bullying among Nordic children: a population-based study.
Child: care health and development, 31(6), 693-701.
Rechel, B. (2011). Migration and health in the European Union. Berkshire: Open University Press
Rogaland fylkeskommune. (2019a). Kvalitetsmeldingen 2019. Videregående opplæring skoleåret 2018/2019. Hentet fra
https://www.rogfk.no/_f/i4bebf49a-abae-4628-a188-e1de095708d2/kvalitetsmelding-2019.pdf
Rogaland fylkeskommune. (2019b). Oversikt over folkehelsen i Rogaland 2019. Fullversjon. Hentet fra
https://www.rogfk.no/_f/p1/i0363a6a3-b85d-4e16-8956-f23ff655fc6b/oversikt-over-folkehelsen-i-rogaland-2019fullversjon.pdf
Rogaland fylkeskommune. (2019c). Utvidet folkehelseprofil for Karmøy kommune. Rogaland Fylkeskommune.
SSB. (2020). Forskjellene består i resultatene fra nasjonale prøver. Hentet fra: https://www.ssb.no/utdanning/artikler-ogpublikasjoner/forskjellene-bestar-i-resultatene-fra-nasjonale-prover
Øia, T. (2011). Ungdomsskoleelever. Motivasjon, mestring og resultater. Hentet fra
http://www.nova.no/asset/4604/1/4604_1.pdf
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Foto: Eivind Jahren

Oversikt over
helsetilstand og
påvirkningsfaktorer
2020
Kortversjon

Hensikt med oversiktsdokument og kortversjonen
Folkehelseloven plikter kommunen å ha oversikt over positive og negative
faktorer som kan påvirke helsen. Kommunen har ansvaret for å fremme
folkehelse gjennom sine virkemidler og folkehelseperspektivet skal inngå
i all planlegging og samfunnsutvikling.
Oversiktsarbeidet består av en skriftlig rapport
(oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer)
og løpende oversikt over helsetilstanden. Oversiktsarbeidet skal forankres i alle sektorene og det bør være
en langsiktig satsing. Den skal danne grunnlag for ny
planstrategi og andre planer.
Oversikten skal ligge til grunn for folkehelsetiltak i
det daglige arbeidet i kommunen. Denne kortversjonen er basert på «oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer 2020». Kortversjonen peker på
de viktigste innsatsområdene i Karmøy kommune og
er utarbeidet av avdeling av folkehelse. Inspirasjon
er hentet fra Sauda kommune og tilhørende proses-

sarbeid. Kortversjonen erstatter ikke den komplette
oversikten. I hovedsak er informasjonen hentet fra
folkehelseinstituttet og ungdata undersøkelsen 2019.
Basert på analyse av «oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer 2020» er de viktigste innsatsområdene i Karmøy kommune:
1. Inkluderende oppvekst
2. Sosial ulikhet skaper helseforskjeller
3. Seniorressursen
4. Livskvalitet og psykisk helse
5. Fysisk aktivitet for alle
6. Helsefremmende lokalsamfunn

FNs bærekraftsmål
FN har utarbeidet 17 bærekraftsmål for å utrydde
fattigdom, nedkjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. I oversikten er det vist til aktuelle
bærekraftsmål for hvert innsatsområde. Målene er i
utgangspunktet
beskrevet ut fra et
globalt perspektiv,
men her velger vi å
trekke frem målene
fra et norsk perspektiv. Mål 3 God
helse er det som er
sterkest tilknyttet
folkehelsearbeidet,
men i det brede
folkehelseperspektivet vi har i
Norge vil flere av
målene være med
på å påvirke folkehelsen. Eksempler

på det er: 1 Utrydde fattigdom, 4 God utdanning, 8
Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 9 Innovasjon
og infrastruktur, 10 Mindre ulikhet og 17 Samarbeid
for å nå målene.

Fakta Karmøy kommune
•
•
•
•

Folketall: 42161
Aldersfordeling: Forholdsvis ung befolkning
Befolkningsframskriving: Økning i andel eldre over 65 år frem mot 2040
Etnisitet: 10.3 % av befolkningen er innvandrere eller norskfødt med innvandrerforeldre.
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Innsatsområde 1: Inkluderende oppvekst
FNs bærekraftsmål:
Utrydde fattigdom • God helse • God utdanning
Mindre ulikhet • Samarbeid for å nå målene

En inkluderende oppvekst innebærer trivsel, mestring
og læring i barnehage og skole. Videre er det et mål
at flest mulig fullfører videregående opplæring og
deltar i arbeidslivet. Disse faktorene er viktige enkeltbidrag for bl.a. å redusere sosial ulikhet i helse.
Mål: Barn og unge i Karmøy kommune skal ha gode
oppvekstsvilkår preget av trygge voksne, like muligheter, varierte aktiviteter og inkluderende opplæringsmiljø.

Positive faktorer
Barn og unge i Karmøy kommune har det stort sett
bra. De har foreldre som bryr seg, god fysisk og
psykisk helse og gode relasjoner til de voksne rundt
seg. Mange driver med ulike fritidsaktiviteter. Det er
full barnehagedekning.
• Andel som opplever mobbing er synkende. For
siste skoleår rapporterer elevene på 7. og 10. trinn
i Karmøy kommune mindre opplevd mobbing enn
landet og fylket.
• 83% fullfører videregående opplæring (etter 5
år). Dette er noe over snittet
for landet og fylket.
• Nivået på Nasjonale
prøver i regning på 5. trinn
ligger over landsgjennomsnittet.

Negative faktorer
Enkelte barn og unge faller
utenfor fellesskapet. Ofte
kan de ha lite sosialt nettverk, dårlig økonomi i familien, mer trøblete forhold
til skolen, dårligere psykisk
helse og får oftere problemer senere i livet. Andel
lavinntektsfamilier i kommunen øker.
3

• Trivsel på skolen i 10. trinn ligger under snittet for
landet og fylket. Elevene oppgir at de trives godt på 7.
trinn men også her ligger en under snittet for landet
og fylket.
• Nivået på Nasjonale prøver på 5. i lesing og 8. trinn
i lesing og regning ligger under snittet for landet og
fylket.

Utvikling fremover
• God kvalitet i barnehage, skole og fritidsaktiviteter
der barn og unge er involvert.
• Samarbeid og gode rutiner hos de som yter tjenester
til barn og unge for å sikre helhetlig hjelp og tidlig
innsats.
• Bygge gode oppvekstmiljø i samarbeid med ungdommene for å hindre mobbing.

Innsatsområde 2: Sosial ulikhet skaper helseforskjeller
FNs bærekraftsmål:
Utrydde fattigdom • God helse • God utdanning
Anstendig arbeid og økonomisk vekst • Mindre ulikhet
Samarbeid for å nå målene.
Helse er ulikt fordelt i den norske befolkningen. Helsen er dårligst blant de med lav utdanning, inntekt
og yrkesstatus. Helsen blir gradvis bedre jo høyere
opp i det sosiale hierarkiet en kommer. De sosiale
påvirkningsfaktorene for helse (sosialt nettverk, bolig,
arbeid, fattigdom, utdannelse, inntekt etc.) arves ofte
fra generasjon til generasjon og disse skaper sosial
ulikhet i helse.
Mål: Redusere sosial ulikhet i helse ved en jevnere
fordeling av de sosiale påvirkningsfaktorene for
helse, med fokus på å redusere økonomisk og sosial
fattigdom. Det er særlig viktig å starte med barn og
unge i henhold til prinsippet om tidlig innsats.

Positive faktorer
Fritidserklæringen sier at alle barn skal kunne delta
jevnlig i minst en fritidsaktivitet sammen med andre barn, uavhengig av foreldre sin økonomiske og
sosiale status. Det er gjennomført ALLEMED dugnad
i kommunen og det tilbys fritidskort til lavinntektsfamilier.
• Lokalsamfunnene er oversiktlige og forskjellen mellom rik og fattig er relativ liten.

• Foresattes utdanningsnivå er noe lavere enn landet
og fylket. Men det ser ut til å øke. Foresattes utdanningsnivå kan påvirke elevenes resultater på skolen.

Negative faktorer
Barn og unge som vokser opp i familier med lav
inntekt over tid er mer utsatt for eksempelvis mobbing, vold, atferdsproblemer, usunne levevaner og
arbeidsløshet.
• Karmøy kommune har færre lavinntektshusholdninger (8%) enn landet (9,3 %), men er over snittet for
fylket (7,6%). Trenden er økende.
• Andel mottakere av stønad til livsopphold (20-29
år) i Karmøy kommune (10,5%) er høyere enn landet
(8,1%) og fylket (8,7%). Å motta stønad til livsopphold
kan påvirke arbeidslivet og det sosiale og økonomiske
mulighetsrommet.
• I Karmøy kommune er levealderen høyere blant de
med videregående eller lengre utdanning (84,3 år)
enn grunnskole (79,4 år). Dette samsvarer med resultat for landet og fylket. Levealderen er økende for alle
utdanningsgrupper.

Utvikling fremover
• Universelle tiltak som
retter seg mot hele befolkningen og bidrar til
sosial utjevning er mest
effektive.
• Kommunen bør utarbeide langsiktige strategier på området.
• Målrettede tiltak og
strategier rettet mot de
mest sårbare gruppene er
også viktig.

Foto: Wavebreakmedia
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Innsatsområde 3: Seniorressursen
FNs bærekraftsmål:
God helse • Mindre ulikhet
Samarbeid for å nå målene.

Aldersgruppen 65 til 80 + ventes å øke med 3908 personer fra 2020 til 2040. Den største økningen forventes
å komme for aldersgruppen 80+. Forventet levealder
for menn er 79,3 år og for kvinner er det 84,1 år.
Mål: Eldre mennesker deltar og benytter sine evner til
det beste for seg selv og samfunnet. De opplever god
livskvalitet og mestrer egne liv, samtidig som de får
nødvendig helsehjelp ved behov.

• For kvinner er forventet levealder over snittet for
landet (83,5 år) og fylket (83,9 år), mens den for menn
ligger på nasjonalt snitt og litt under fylket (79,8 år).
• Mange eldre har høy utdanning, bra bosted, god
psykisk og fysisk helse og go økonomi.
• Karmøy kommune har mange frivillige lag og organisasjoner der eldre er aktive.

Positive faktorer

Negative faktorer

Karmøy kommune arbeider systematisk og målrettet
med å innføre kvalitetsreformen «Leve hele livet».
Målet er at alle skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Reformen handler om de grunnleggende
tingene som: mat, aktivitet, fellesskap, helsehjelp og
sammenheng i tjenestene.

En voksende gruppe med eldre har flere konsekvenser:

• Pensjonister er en viktig ressurs i samfunnet.

• Mulig opphoping av livsstilsykdommer som øker
med alderen, som f.eks. kreft, hjerte- og karsykdommer og muskel- og skjelettsykdommer.
• Flere eldre uten pårørende i nærmiljøet gir økt behov for kommunale helse og omsorgstjenester.
• Andel som mottar stønad til livsoppholdet øker mot
pensjonsalder.
• Økende antall eldre kan føre til større etterspørsel
etter kommunale helsetjenester.

Utvikling fremover
• Teknologi og digitale løsninger tas i bruk for formidling av behov og hjelp.
• Samskaping mellom eldre, kommune, næringslivet
og frivillige for et aldersvennlig Karmøy.
• Kvalitetsreformen «Leve hele livet» blir realisert.
Livskvalitet og trygghet er målet.

Foto: Wavebreakmedia
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Innsatsområde 4: Livskvalitet og psykisk helse
FNs bærekraftsmål:
God helse • God utdanning • Mindre ulikhet
Samarbeid for å nå målene

Påvirkningsfaktorene for livskvalitet og helse er
mange, bl.a. inkluderende oppvekst, sosial tilhørighet, meningsfulle aktiviteter, kosthold og fysisk
aktivitet. Forekomsten av slike faktorer og forhold,
som vil variere gjennom livsløpet, vil enten kunne
beskytte eller utsette folk for risiko relatert til fysisk
og psykisk helse. Påvirkningsfaktorene er sosialt
skjevfordelt.
Mål: Legge til rette for gode helsefremmende lokalsamfunn hvor alle innbyggere kan ta gode helsevalg
og føle tilhørighet.

Positive faktorer
Karmøy kommune har forholdsvis lav arbeidsledighet, rikt aktivitetstilbud, frivillige organisasjoner
og flere områder for rekreasjon.
• Antall personer som oppsøker primærhelsetjenesten (fastlegen) grunnet psykiske lidelser eller symptomer1 er lavere i Karmøy kommune (140,3 pr 1000)
enn for fylket (147,4 pr 1000) og landet (154 pr 1000)
for alle aldersgrupper. Andelen stiger i tråd med
nasjonal trend.
• Det registrerte alkoholforbruket i Karmøy kommune er noe lavere en landsgjennomsnittet (6,77 liter
pr innbygger over 15 år). Andel ungdomsskoleelever
(9%) som har vært beruset på alkohol siste året er
lavere enn landet (13%) og fylket (12%).

Negative faktorer
Karmøy kommune følger den nasjonale trenden på
mange områder. Kommune skiller seg ikke nevneverdig fra utfordringene nasjonalt om at ungdommene
synes livet er mer utfordrende nå enn tidligere.
• Bruk av sove- og beroligende midler, smertestillende- og vanedannende midler ligger høyere i Karmøy
kommune enn for fylket og landet.

• Arbeidstakere sykemeldes i hovedsak på grunn av
muskel og skjelettlidelser og psykiske lidelser.
• Andel ungdomsskoleelever som oppgir at er plaget
av ensomhet (24 %) er noe høyere i Karmøy kommune enn for landet (21,6%) og fylket (23,1%).
• Andel ungdomsskoleelever som er fornøyd med
helsen er lavere i Karmøy kommune (64%) enn fylket
(68,4%) og landet (69,9%).
• Forekomsten av hjerte og kar sykdommer er høyere
Karmøy kommune (119,4 pr 1000) enn landet (102,7
pr 1000) og fylket (105,9 pr 1000). Dette kan ha sammenheng med livsstil, men det kan også bety at
fastlegene er dyktige å diagnostisere.
• Forekomsten av nye krefttilfeller er høyere i
Karmøy kommune (692,7 pr 100.000) enn i fylket
(670,3 pr 100.000) og landet (620,1 pr 100.000). Blant
menn er forekomsten av prostatakreft høyest og for
kvinner er det brystkreft.

Utvikling fremover
• Helsefremmende barnehage og skole og inkluderende oppvekst er viktige faktorer å arbeide langsiktig
og strategisk med.
• Gode samarbeidsrutiner mellom kommunens ulike
avdelinger og etater for å sikre rett hjelp og tidlig
innsats.
• Kommunen har en langsiktig strategi for helsefremmende og forebyggende arbeid, særlig i forhold til de
seks innsatsområdene i dette dokumentet.
• Tilrettelegge, bygge fellesskap og møteplasser i
lokalsamfunnene.
• Kommunen bør være brobygger mellom lokalsamfunn og frivillige organisasjoner.
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Innsatsområde 5: Fysisk aktivitet for alle
FNs bærekraftsmål:
God helse • Samarbeid for å nå målene

Fysisk aktivitet kan føre til god livskvalitet, forebygger en rekke livsstilssykdommer og påvirker psykisk
helse. Helsedirektoratet anbefaler at voksne og eldre
bør være fysisk aktive i moderat fysisk aktivitet minst
150 minutter i uken, eller 75 minutter med høy intensitet. Barn og unge bør være fysisk aktive i minimum 60 minutter pr. dag. Tiden i ro bør begrenses og
stykkes opp med mer aktive perioder.
Mål: Alle innbyggere bør følge Helsedirektoratets
anbefalinger, og kommunen skal utfra mulighetsrommet gjøre det enkelt for folk å ta sunne valg der de
lever og bor.

Positive faktorer
Karmøy kommune har godt tilrettelagte nærmiljøområder (eksempelvis sykkelveier, lysløyper, oppmerkede turløyper) og variert aktivitetstilbud for alle
aldersgrupper.
• Helsefremmende infrastruktur vektlegges i planarbeidet.
• Varierte aktivitetstilbud for barn, unge, voksne og
eldre som synliggjøres i nettportalen www.aktivikar-

moy.no

Negative faktorer
Bosetningen på Karmøy er spredt. Dette medfører
større avstander som kan støtte oppunder bilkjøring
til arbeid, skole og på fritid.
• Andel ungdomsskoleelever som er lite fysisk aktive
ser ut til å være noe høyere i Karmøy (16,5%) enn i
fylket (13,6%) og landet (13,9%).
• I Karmøy kommune rapporterer flere innbyggere at
de har overvekt/fedme (26,1%) enn landet (22,7%) og
fylket (21,1%).
• Karmøy kommune (41%) har en høyere andel
ungdommer med skjermtid over fire timer enn fylket
(35%) og landet (34%). Det er sammenhenger mellom
blant annet stillesitting, kroppsvekt, søvnproblemer,
motoriske ferdigheter, kognitiv utvikling og risiko for
hjerte- og karsykdommer for barn og unge.

Utvikling fremover
• Den generelle hverdagsaktiviteten bør økes, og
kjøring på kortere avstander bør
reduseres.
• Arbeidet med å gi barna
skoleveien tilbake må videreføres.
• Bevisstgjøre foresatte og ungdommene selv på skjermtid og
nettvett.
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Innsatsområde 6: Helsefremmende lokalsamfunn
FNs bærekraftsmål:
God helse • God utdanning • Innovasjon og infrastruktur
Samarbeid for å nå målene

Livet og helsen formes der vi bor og lever og i de mellommenneskelige relasjoner hver enkelt er en del av.
Det kan være i nærmiljøet, familien, arbeidsplassen
eller i lokalsamfunnet. Helsefremmende lokalsamfunn gjenkjennes gjennom en helhetsorientert helsefremmende innsats basert på innbyggerens erfaringer
og livsstil. Arbeidet sees innenfor begrensninger og
muligheter i lokalsamfunnet.

Negative faktorer

Mål: Karmøy kommune bør utfra mulighetsrommene, arbeide for å styrke egenverdien til lokalsamfunnene og den frivillige innsatsen.

• Siden 2012 har 6 personer mistet livet i dødsulykker
i kommunen. Totalt skadde i trafikken var 18 personer i 2018.

Positive faktorer

Utvikling fremover

Tilgangen på friluftsliv og friområder er stort sett
god i kommunen. Gjennom prosjektet trygge barn på
skoleveg er trafikksikkerhetsarbeidet rundt skolene
satt bedre i system.

• Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer bør være premissleverandør i planarbeid og
planstrategi. Dette gjelder både løpende og skriftlig
oversiktsarbeid.

• De fleste befolkningstyngdepunktene har tilgang på
gang- og sykkelvegnett.

• Kommunen skal tilstrebe en helsefremmende infrastruktur gjerne i samarbeid med innbyggerne.

• Antall skadde og ulykker i trafikken er synkende.
• Frivillige lag og foreninger i Karmøy har en stor
bredde av aktiviteter, interesser og satsingsområder.

Spredt bosetning medfører at helsefremmende infrastruktur i lokalsamfunnene på Karmøy kan bli kostnadskrevende og vil kreve langsiktig planlegging.
• Generelt er trafikkmengden økende på vegnettet i
Karmøy, særlig på hovedvegnettet og jo nærmere en
kommer Haugesund kommune.

• Kommunen skal videreutvikle arbeidet med frivillige og frivillighetspolitikken. Det skal særlig arbeides
for å inkludere alle barn, unge og forebygge ensomhet blant eldre.
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gyda Dickson
20/3378

Arkiv: 403
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet

22.06.2020

HELTIDSLØFTET - HELGEARBEID OG TURNUS

Rådmannens forslag til vedtak:
1 - Formannskapet tar saken til orientering og ber rådmannen prioritere arbeidet med å øke andel
heltidsstillinger.
2 - For å oppnå flere hele stillinger kreves et felles løft fra arbeidsgiver og
arbeidstakerorganisasjonene.

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn
I 2019 vedtok samarbeidspartiene følgende hovedmål: å øke antall heltidsstillinger og øke
stillingsbrøker; særlig inne helse og omsorgsektoren. Det ble påpekt at dette ikke måtte bli
kostnadsdrivende, og at det måtte avveies mot vedtatte budsjettrammer. Videre at nye stillinger
skulle primært lyses ut som hele stillinger.
Heltid er satt på dagsordenen for å møte et sterkt økende behov for helsetjenester (vedlegg 1.)
Konsekvensene dersom kommunen ikke får dette til er store og kommunen har et behov å
benytte all kompetanse og arbeidskraft som kan rettes mot denne sektoren.
Ansatte som går i store og hele stillinger er kontinuitetsbærere på arbeidsplassene og er viktige
for kvaliteten på tjenestene. Deltidsarbeid svekker kommunesektorens omdømme både som
tjenesteleverandør og arbeidsgiver. For å være attraktive for fremtidens arbeidstakere er det
avgjørende at vi klarer å endre organiseringen av sektoren. Ved å organisere sektoren med hele
stillinger styrker vi kontinuitet og kompetanse i tjenestene, arbeidsmiljø og faglig utvikling for
den enkelte ansatte samt mer tid til ledelse og effektiv drift av organisasjonen.
Karmøy kommunes prosjekt for å fremme heltidskultur startet i 2016. Andelen heltidsstillinger
totalt for kommunen har vist en positiv utvikling. Imidlertid ser en at en er langt fra opprinnelig
plan, og målet om 50 % andel hele stillinger innen 2023 virker urealistisk ut fra dagens situasjon
(vedlegg 2). Det er særlig innenfor helse- og omsorgssektoren deltidskulturen har sterkt fotfeste.
Mer heltid vil avhenge av flere ting, blant annet at driften i større grad organiseres med
arbeidstidsordninger (turnuser) som fremmer mer heltid.
Status innen helse- og omsorgtjenesten er at kun 17,1 % av de ansatte som går i turnus har hele
stillinger per april 2020. Det vil si at av 1232 ansatte går kun 211 ansatte i heltid. Sammenligner vi
igjen med Kostragruppe 13 viser andel ansatte i heltid her 26,3 %. I vår kommune er det
høyskolegruppen (sykepleiere, vernepleiere) som representerer de som går mest heltid, med 38,9
% (154 av 396 ansatte). Fagarbeidergruppen har andel heltid på 7,3 % (42 av 572 ansatte).
Selv om vi har hatt en positiv årlig utvikling, viser tallene at vi fortsatt har en lang vei å gå. Det
har vært stor fokus på høyskolegruppene, og sykepleiere har i stor grad blitt ansatt i hele
stillinger. Utviklingen har derfor vært særlig merkbar for denne gruppen. Her har økningen vært
18,4 prosentpoeng (2016 – 2019). Når det gjelder fagarbeidergruppen, har til sammenligning
økning i andel heltid vært 2,5 prosentpoeng (2016 – 2019).
Det er svært positivt at vi har hatt en betydelig utvikling for sykepleierne og andre
høyskolegrupper. Imidlertid henger fagarbeidergruppen kraftig etter. Det vil nå derfor være
særlig viktig at fokuset i større grad rettes mot denne gruppen.

Vurdering:

Villighet til arbeid i helg
Utviklingen av heltid innen helse- og omsorgssektoren er en problemstilling med mange sider og
komplekse sammenhenger. Antall og fordeling av helgearbeidstimer er en del av kjernen i
utfordringsbildet. Brukerne av våre tjenester har behov for gode tjenester hele uken gjennom.
Derfor er det viktig med stabil bemanning med rett kompetanse også i helgene. For å oppnå
tilstrekkelig kontinuitet og kvalitet i helgene er det nødvendig at den enkelte ansatte har et visst
omfang av helgearbeid. Dette gir også et bedre grunnlag for å organisere virksomhetene med
større og hele stillinger. Det er ikke nødvendigvis hyppigheten av helgearbeid som er
avgjørende, men først og fremst antall helgetimer den enkelte arbeider. For eksempel at en jobber
hver tredje helg, men da i lengre vakter. Et fellestrekk ved de kommunene som har kommet
nærmere målet om heltidskultur, er at de har funnet en løsning på helgebemanningen.
De mest framtidsrettede turnusene fordeler helgearbeidet jevnt mellom ansatte på
virksomhetene. For å bruke disse turnusene er arbeidsgiver avhengig av at det oppnås enighet
med arbeidstakerorganisasjonene og at de godkjenner gjennomsnittsberegning av turnus. NSF,
som representerer sykepleierne, er tydelige på at de ikke ønsker å jobbe helg hyppigere en hver
tredje helg og da med ordinære vakter. Alt utover dette må baseres på frivillighet. I Karmøy
kommune gjør denne situasjonen at vi ikke har oppnådd enighet om turnuser per juni 2020.

Arbeidsgiver mener at vi nå står ved et veiskille i prosessen. Det er viktig med fokus på god
dialog basert på tillit slik at vi klarer å komme fram til gode og langsiktige løsninger. Alternativet
er at vi rykker tilbake i utviklingsløpet til en situasjon hvor vi har mindre rom for å øke
stillingsprosenter og antall hele stillinger.

Modell for merkompensasjon i helg
Verdien av helgefri erfares å være stor for mange arbeidstakere. Sentrale parter var derfor enige
om at det var rimelig at økte antall helgetimer kompenseres. I forbindelse med hoved
tariffoppgjøret i 2018 ble det fremforhandlet en ny modell for lørdags- og søndagstillegg som
trådte i kraft 01.01.2019.

HTA kap. 1, pkt. 5.2.2:

For timene
0-289
290-349
350+

Pr. arbeidet time i helg
Minst kr. 53
Minst kr. 100
Minst kr. 150

I modellen over får ansatte maksimal uttelling når en går mer en 350 helgetimer, tillegget blir da
på 150 kr. pr. time.
Bestemmelsen i HTA åpner for at det, etter drøftinger, kan fastsette ulike satser for tilleggene
(utover det som er i skissert i tabellen) avhengig av arbeidsbelastning, arbeidstidsordning eller
andre lokale behov. Dette er en drøftingsbestemmelse hvilket innebærer at det er arbeidsgiver
som til syvende og sist fastsetter beløpet.
Tilleggene skal innrettes slik at de stimulerer til flere hele stillinger. Sammenhengen er, at jo
færre helgearbeidstimer ansatte er villige til å ta på seg, desto flere ansatte må en ha på en
virksomhet for å kunne dekke bemanningsbehovene. Flere ansatte i en virksomhet vil føre til at
stillingsstørrelsene reduseres.
På bakgrunn av signaler fra de tillitsvalgte om at økt kompensasjon motiverer til mer
helgearbeid, ønsker rådmannen å se på muligheter knyttet til denne modellen. I en lokal modell
kan eventuelle tillegg knyttes opp mot stillingsstørrelse, og på den måten være enda mer spisset i
forhold til å styrke utviklingen av hele stillinger. Trondheim og Sauda er blant flere kommuner
som har utviklet lokale kompensasjonsmodeller for å øke helgearbeidstimer.
Arbeidsgiver er i dialog med hovedtillitsvalgte fra Delta, Fagforbundet og NSF for å se på
utforming av en slik kompensasjonsmodell som dekker lokale behov. Historisk har tillitsvalgte i
Karmøy kommune vært villige til å utprøve mange arbeidstidsordninger. Innen enkelte
virksomheter arbeider fagarbeider mye helg, og hovedtillitsvalgte har fremmet behovet for å se
ekstrainnsatsen til disse ansatte. Sykepleierne er den yrkesgruppen som det erfaringsmessig har
vært størst utfordringer å få helgedekning for. Et lokalt tillegg vil kunne motivere denne
gruppen til å bidra mer i helg.
Rådmannen legger til grunn at færre ansatte i større stillinger totalt gir en besparelse, og da
særlig knyttet til et lavere behov for vikarer. Det er uansett en usikkerhet til om ordningen vil
være selvfinansierende, og kostnadsbildet må vurderes nøyere.
Rådmannens kommentarer:
Arbeidet med å utvikle heltid som norm i helse- og omsorgsetaten er en av de største
utfordringene innen kommunal sektor. I Karmøy kommune har vi ikke klart å få til ønsket
utvikling av heltid. Helgearbeid er en kjerne i problemstillingen.

Heltid er en premiss for god kvalitet i tjenesteproduksjonen og at brukerne opplever samme
kvalitet i tjenestene på helg som i ukedager. En jevn fordeling av helgearbeid mellom ansatte på
virksomhetene vil legge til rette for gode tjenester og gi rom for å utvikle gode turnuser og hele
stillinger. Men dette vil kreve innsats og forståelse fra både arbeidsgiver og arbeidstaker.
Rådmannen prioriterer videre arbeid med heltidsproblematikk.

Rådmannen i Karmøy, 09.06.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

Oversikt over vedlegg:
Vedlegg 1. :Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035
Vedlegg 2.: Utvikling andel heltid i Karmøy kommune, 2014 – 2019

Vedlegg 1.
Tabeller og grafisk framstilling hentet fra rapport: Arbeidsmarkedet for
helsepersonell fram mot 2035
Geir Hjemås, Jia Zhiyang, Tom Kornstad og Nils Martin Stølen
Publisert 9. mai. 2019

Kommunale omsorgstjenester
Den framskrevne veksten i bemanningsbehovet i kommunale omsorgstjenester fra
2017 til 2035 skyldes nesten utelukkende veksten i antall personer eldre enn 60 år, se
figur 5.3. Totalt er det forventet en økning i antall årsverk i omsorgstjenesten på 46
prosent mellom 2017 og 2035.

For landet som helhet er det framskrevet en økning på 14 prosent i etterspørsel etter
helsetjenester i kommunene i perioden 2017-2035. Det vil si en økning på 5 800
årsverk. Fordelingen av disse tjenestene regionalt følger det samme mønsteret som
for spesialisthelsetjenesten og omsorgssektoren.

Vedlegg 2.
Utvikling andel heltid i Karmøy kommune, 2014 – 2019
Ansatte pr stillingsstørrelse inkl. bistillinger – TURNUS – alle faggrupper
Tabell 3A. Antall ansatte i Administrasjon etter stillingsstørrelse, inkl. bistillinger i 1149 KARMØY KOMMUNE
2014
2015
2016
0% til 29,9%
46
153
102
30% til 49,9%
121
106
104
50% til 79,9%
555
553
584
80% til 99,9%
169
221
256
100%
94
109
111
Totalt
985
1 142
1 157
Gj.snitt. Stillingsstrørrelse
65,0 %
62,7 %
65,8 %

Tabell 3B. Andel ansatte i Administrasjon etter stillingsstørrelse, inkl. bistillinger i 1149 KARMØY KOMMUNE
2014
2015
2016
0% til 29,9%
4,7 %
13,4 %
8,8 %
30% til 49,9%
12,3 %
9,3 %
9,0 %
50% til 79,9%
56,3 %
48,4 %
50,5 %
80% til 99,9%
17,2 %
19,4 %
22,1 %
100%
9,5 %
9,5 %
9,6 %
Totalt
100 %
100 %
100 %

2017
85
96
552
273
110
1 116
67,2 %

2018
63
77
572
314
162
1 188
71,1 %

2019
56
81
531
353
211
1 232
73,2 %

2017
7,6 %
8,6 %
49,5 %
24,5 %
9,9 %
100 %

2018
5,3 %
6,5 %
48,1 %
26,4 %
13,6 %
100 %

2019
4,5 %
6,6 %
43,1 %
28,7 %
17,1 %
100 %

2017
13
12
119
122
72
338
77,4 %

2018
8
4
113
131
120
376
82,0 %

2019
5
6
104
127
154
396
84,4 %

2017
3,8 %
3,6 %
35,2 %
36,1 %
21,3 %
100 %

2018
2,1 %
1,1 %
30,1 %
34,8 %
31,9 %
100 %

2019
1,3 %
1,5 %
26,3 %
32,1 %
38,9 %
100 %

Høyskole – ansatte pr stillingsstørrelse inkl. bistillinger – TURNUS
Tabell 3A. Antall ansatte i Administrasjon etter stillingsstørrelse, inkl. bistillinger i 1149 KARMØY KOMMUNE
2014
2015
2016
0% til 29,9%
8
17
13
30% til 49,9%
10
12
9
50% til 79,9%
114
130
133
80% til 99,9%
73
98
112
100%
55
65
69
Totalt
260
322
336
Gj.snitt. Stillingsstrørrelse
74,7 %
74,9 %
76,6 %

Tabell 3B. Andel ansatte i Administrasjon etter stillingsstørrelse, inkl. bistillinger i 1149 KARMØY KOMMUNE
2014
2015
2016
0% til 29,9%
3,1 %
5,3 %
3,9 %
30% til 49,9%
3,8 %
3,7 %
2,7 %
50% til 79,9%
43,8 %
40,4 %
39,6 %
80% til 99,9%
28,1 %
30,4 %
33,3 %
100 %
21,2 %
20,2 %
20,5 %
Totalt
100 %
100 %
100 %

Fagarbeidere – ansatte pr stillingsstørrelse inkl. bistillinger – TURNUS
Tabell 3A. Antall ansatte i Administrasjon etter stillingsstørrelse, inkl. bistillinger i 1149 KARMØY KOMMUNE
2014
2015
2016
0% til 29,9%
15
51
36
30% til 49,9%
66
49
45
50% til 79,9%
323
302
305
80% til 99,9%
75
102
113
100%
29
28
25
Totalt
508
532
524
Gj.snitt. Stillingsstrørrelse
63,8 %
62,7 %
64,8 %

2017
26
44
303
111
25
509
65,8 %

2018
22
34
320
137
24
537
68,3 %

2019
20
30
299
181
42
572
71,2 %

Tabell 3B. Andel ansatte i Administrasjon etter stillingsstørrelse, inkl. bistillinger i 1149 KARMØY KOMMUNE
2014
2015
2016
0% til 29,9%
3,0 %
9,6 %
6,9 %
30% til 49,9%
13,0 %
9,2 %
8,6 %
50% til 79,9%
63,6 %
56,8 %
58,2 %
80% til 99,9%
14,8 %
19,2 %
21,6 %
100 %
5,7 %
5,3 %
4,8 %
Totalt
100 %
100 %
100 %

2017
5,1 %
8,6 %
59,5 %
21,8 %
4,9 %
100 %

2018
4,1 %
6,3 %
59,6 %
25,5 %
4,5 %
100 %

2019
3,5 %
5,2 %
52,3 %
31,6 %
7,3 %
100 %

2017
46
40
128
40
10
264
56,4 %

2018
33
39
137
46
15
270
61,4 %

2019
31
45
127
45
14
262
60,6 %

2017
17,4 %
15,2 %
48,5 %
15,2 %
3,8 %
100 %

2018
12,2 %
14,4 %
50,7 %
17,0 %
5,6 %
100 %

2019
11,8 %
17,2 %
48,5 %
17,2 %
5,3 %
100 %

Ufaglærte - ansatte pr stillingsstørrelse inkl. bistillinger – TURNUS
Tabell 3A. Antall ansatte i Administrasjon etter stillingsstørrelse, inkl. bistillinger i 1149 KARMØY KOMMUNE
2014
2015
2016
0% til 29,9%
22
84
53
30% til 49,9%
45
45
50
50% til 79,9%
118
121
144
80% til 99,9%
21
21
32
100%
10
14
15
Totalt
216
285
294
Gj.snitt. Stillingsstrørrelse
56,4 %
48,7 %
55,1 %

Tabell 3B. Andel ansatte i Administrasjon etter stillingsstørrelse, inkl. bistillinger i 1149 KARMØY KOMMUNE
2014
2015
2016
0% til 29,9%
10,2 %
29,5 %
18,0 %
30% til 49,9%
20,8 %
15,8 %
17,0 %
50% til 79,9%
54,6 %
42,5 %
49,0 %
80% til 99,9%
9,7 %
7,4 %
10,9 %
100 %
4,6 %
4,9 %
5,1 %
Totalt
100 %
100 %
100 %

SAKSPROTOKOLL - PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR
VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL.
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 08.06.2017, saksnr. 84/17
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangs behandling at forslag til
detaljreguleringsplan 4071 for Vikafjellet, Vikjå datert 8.6.2017 legges ut til offentlig
ettersyn. Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR
VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL.
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 17.04.2018, saksnr. 49/18
Behandling:
Hagland (UA) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes for befaring.
Haglands utsettelsesforslag vedtatt med 6 stemmer mot 2 (Ap 1, MDG 1).

Vedtak:
Saken utsettes for befaring.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR
VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL.
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 05.06.2018, saksnr. 71/18
Behandling:
Saken trukket av tiltakshaver.

Vedtak:

SAKSPROTOKOLL - PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR
VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL.
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 09.04.2019, saksnr. 45/19
Behandling:
Krog (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
Det foretas befaring før 3. gangs behandling.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Krogs tilleggsforslag fikk 3 stemmer (MDG 1, KrF 1, H 1) og falt.

Vedtak:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 2.gangsbehandling forslag til endringer – markert
med rødt i planbestemmelser og planbeskrivelse - i forslag til detaljreguleringsplan 4071 for
Vikafjellet, Vikjå 141/46 m.fl.

2. Planforslaget legges ut til nytt offentlig ettersyn og berørte grunneiere og rettighetshavere
varsles, jf. plan- og bygningslovens § 12-10.

SAKSPROTOKOLL - SAKSFREMLEGG - PLAN 4071 DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL.
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 18.02.2020, saksnr. 16/20
Behandling:
Storesund (Ap) foreslo følgende:
Saken utsettes for befaring.
Storesunds utsettelsesforslag fikk 4 stemmer (Ap 1, Krf 1, Sp 1, MDG 1) og falt.
Innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot 2 (Sp 1, MDG 1).

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 3. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan
4071 for Vikafjellet, Vikjå, datert 18.02.20, legges ut til offentlig ettersyn. Berørte grunneiere
varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Yvonne S Løvseth
16/1518

Arkiv: PLANR 4071
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø
Formannskapet

08.06.2017
17.04.2018
05.06.2018
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18.02.2020
22.06.2020

SAKSFREMLEGG - PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ 141/46 M.FL.

Forslag til vedtak:
1. Formannskapet vedtar detaljregulering for Vikafjellet, Vikjå med tilhørende
reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 22.06.20), jf. plan- og bygningslovens § 12-12.
2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens §
12-12.

SAKSFRAMSTILLING
EDB – tjenester Norge Ltd og senere RH Oppmåling har på vegne av Skjalg Lothe utarbeidet
forslag til detaljreguleringsplan 4071 for Vikafjellet, Vikjå.
Planforslaget ligger nord på Karmøy, i Vikjå. Det ligger på bergknausen mellom Storasundvegen
og Torvastadvegen.
Karmøy kommune har omarbeidet planen etter merknader fra berørt part, registrert 23.06.2019.
Planforslaget ble omarbeidet etter denne merknaden ble sendt inn, og er derfor ikke kommentert.
Forelagte planforslag er sendt til partene (forslagstiller og berørt part). Det ble gitt merknader på
dette planforslaget fra berørt part, og det er det som er kommentert i merknadsbehandlingen.
Planforslaget omfatter et areal på ca. 5,1 da. Den foreslåtte arealdisponeringen er i hovedtrekkene
boligareal, kjørevei, annen veggrunn, grøntareal og vegetasjonsskjerm. Planen skal legge til rette
for 5 nye boliger innenfor planområdet, samt den eksisterende boligen på BF.

OVERORDNA PLANER:
Planforslaget omfatter arealer som i kommuneplanen er vist til bolig.
Regionalplan for areal og transport på Haugalandet sier at i spredtbygde områder med lav
befolkningsvekst, kan det åpnes for mer differensiert bosettingsmønster. Den detaljerte
prioriteringen og rekkefølgen i utbyggingen defineres gjennom kommuneplanleggingen.
Torvastad er ikke et prioritert utbyggingsområde.

EKSISTERENDE FORHOLD:
Reguleringsplan:
Planområdet er uregulert.
Området grenser til plan 442 reguleringsplan for Osnesvegen, vedtatt 10.12.1991.
Vann, avløp, overvann/flomvei, brannvann og renovasjon:
Det er en eksisterende bolig i planområdet. Denne har løsninger for vann- og avløp. Det må lages
nye løsninger for nye boliger i planområdet.

Annet (eksisterende bebyggelse mv.):
Planområdet er planert, og det er oppført tørrmur. Tiltaket er godkjent av kommunen.

PLANFORSLAGET:
Generelt:
Planområdet er sprengt og planert. Det ble gitt tillatelser til dette av kommunen, saknr. 16/854.
Det kom ikke naboprotester til planeringsarbeider.
Planområdet trenger ny avkjørsel fra Storasundvegen. Dette ble utarbeidet og fremlagt for
hovedutvalg teknisk og miljø 9.4.2019. På grunn av naboprotester har planforslaget blitt
omarbeidet ytterligere og fremlagt for HTM 18.02.2020, denne gangen med fokus på
byggehøyder og estetikk.
Vann, avløp, overvann/flomvei, brannvann og renovasjon:
Vann og avløp vil knyttes til kommunale ledninger i Storasundvegen. Det antas at avløpet fra ny
bebyggelse må føres via slamavskiller enten for hver bolig eller felles for alle boligene.
Overvann blir ført til sjø via nye ledninger. For ikke å føre flomvann ut i offentlig vei, må en
dimensjonere rør for 200 års nedbør. Siden BF ligger lavere i terrenget, må det anlegges en sluk i
enden av KV som fanger opp overvann fra vei og eventuell avrenning fra sørlig del av BK2, slik
at vannet havner i overvannsledningen.
Skisse for teknisk plan er i planbeskrivelsen figur 19.

Barn og unge:
Planforslaget har ikke egen nærlekeplass. Det er lagt opp til at offentlig lekeplass 200 – 250 meter
fra planområdet reguleres i forelagte planforslag og slik sikres som lekeareal. Dette er en
akseptabel avstand for større barn, men mindre barn bør ikke slippes ut uten tilsyn ved en slik
avstand. Lekeplassen er lekeplass for et større område med spredt bebyggelse og er avsatt som
boligområde i kommuneplanen.
En av hovedhensiktene med nærlekeplasser er at barn skal kunne møtes og sosialiseres sammen
med andre. Dette planområdet ligger slik til at en lekeplass på felt BK1 og BK2 ikke vil ha en slik
effekt. Planområdet ligger isolert til, med bare 6 enheter. Barn som bor innenfor planområdet vil
ikke ønske å leke et sted som ingen andre benytter, når en har en lekeplass som fungerer som
samlingspunkt for et større område. Ut ifra denne vurderingen ble det bestemt at det er best at
etablert lekeplass reguleres og sikres for fremtiden for hele området som sokner til lekeplassen.
Ved vurdering av nærlekeplass ble det også sett på at krav om nærlekeplass først slår inn ved
bygging 4 eller flere boenheter. Dersom en fjerner enheter på BK1 eller BK2 for å anlegge en
lekeplass, vil en komme under antall enheter som krever en lekeplass.
Skolebarn i området sokner til Torvastad skole, 2,3 km fra Vikafjellet. Eldre elever sokner til Bø
ungdomsskole, om lag 5,5 km fra planområdet. Det er ca. 600 meter til nærmeste barnehage, og
ca. 3 km til nærbutikk. Hvis et målpunkt skal ligge innenfor gåavstand til boligen, må det være
innen en radius av 1 km (ca. 1 kvarters gange). Sykkelavstand for barn og unge regnes som 2 km.

Det anbefales ikke å ferdes som myk trafikant langs nordre del av Storasundvegen. Den er ikke
tilrettelagt, og der er til dels høye trafikktall og høy andel tunge kjøretøy (10 %). Torvastadvegen
har gang- og sykkelveg til like sør for Hålandsvegen, men er lettere trafikkert enn
Storasundvegen.
Folkehelse:
Planområdet ligger i avstander over 2 km til skole, nærbutikk, og idrettsanlegg. Avstand 5 – 10
km regnes som akseptable avstander for transportsyklister. Det er ikke tilrettelagt for myke
trafikanter langs Storasundvegen nord for kryss med Hålandsvegen. Det er ca. 100 meter fra
avkjørsel KV til Storasundvegen, til busstopp.
Det er gode friluftstilbud i området, enten tilrettelagt gjennom lysløyper og golfanlegg, eller som
stier i utmark. Det er kort vei til sjø, for å drive sjørettet fritidsaktiviteter. Det anbefales ikke å
spise skjell og skalldyr fra Karmsundet, etter anbefalinger fra Mattilsynet.
Det er ca. 3 km til nærbutikk, og nærmeste sentrumsfunksjoner ligger på Avaldsnes eller
Norheim, begge med en avstand over 5 km.
I følge ATP Haugalandet fremmer avstander over 2 km bilkjøring, mens avstander under 1 km
fremmer gange og sykkel som fremkomstmiddel. Planforslaget er over 2 km fra sentrum, skole
og nærbutikk. Barnehage er ca. 600 meter fra planområdet.
Lekeplassen er sentral for et større område med spredt bebyggelse, og fungerer som et møtested.
Det er lett tilgang til kollektivholdeplasser, men rutetilbudet fra disse er begrenset i løpet av en
dag. Effektiv bruk av kollektivtilbudet i området krever planlegging.
Planforslaget legger opp til et boligområde med 6 boliger; 5 nye enheter og 1 eksisterende enhet,
på toppen av et berg. Det vil kun være en tilkomstvei for bil. Boligene er arrangert rundt
adkomstvegen. Aktiviteten i området vil være naturlig begrenset, og lett oversiktlig for de som
bor i planområdet å følge med på.
Det er ut over dette lite trolig at planforslaget har hverken positive eller negative konsekvenser
for kriminalitetsforebyggingen.
Det kommer frem av veiprofilene at universell utforming av KV ikke er mulig å oppnå. Det er
inntil 10 % stigning på veien, og kan ved unntak som er listet i planbestemmelsene, tillates inntil
12,5 % stigning. I vurderingen om dette er en akseptabel stigning, er det lagt vekt på at dette ikke
er en offentlig vei, eller fører til et offentlig formål, og at det omfatter et svært begrenset antall
boenheter (maksimalt 6 enheter totalt). Det er ikke rom for å øke dette antallet ytterligere. Det er
ikke krav om at boenhetene skal være tilgjengelige boenheter, dvs. ha kjøkken, stue, soverom og
bad/toalett på inngangsplanet.
Det er ellers ikke krav til universell utforming av kjøreveier. TEK17 § 8-5 stiller krav til
utformingen av gangadkomsten til bygning med boenhet. Dette gjelder gangadkomsten mellom
stedet en parkerer bilen til inngangsdøren. SVVs håndbok V129 tar kun for seg offentlige
vegareal og gater, og nevner ikke boliggater, boligveger eller adkomstveger i veilederen.

Kommunalsjef teknisk har anbefalt at det legges inn et hvilerepos (hvileplattform),
bestemmelsesområde #2-3, langs vegen. Dette fordi vegen er adkomstveg til boligene. Stigningen
vil være et problem for mennesker som har pustebesvær eller problemer knyttet til
fremkommelighet (rullestol, krykker, rullator etc.), eller for de som skal dytte opp en barnevogn.
For brukere av rullestol som ikke har elektrisk rullestol, vil bakken fortsatt være et hinder, og
disse må kjøres opp eller ned.

Naturmangfold:
Naturgrunnlaget er i sin helhet omdisponert til andre formål. Det er ikke funnet arter eller miljø
som krever særskilte tiltak.

Andre forhold:
Universell utforming:
Forholdet har vært omtalt flere ganger i saken allerede, fordi adkomstveien ikke lar seg utforme
universelt. Dette er terrengbasert, og en må redusere høyden på fjellformasjonen Vikafjellet mye
mer enn det som kan anbefales for å få en stigning tilsvarende 5 %, eller også 8 %. Det har aldri
vært lagt skjul på at KV ikke oppnår universell utforming.
I utgangspunktet har adkomstveien vært planlagt med en stigning på inntil 12,5 % over en
strekning på 30 meter. I forelagte plan er det sagt at stigningen skal være inntil 10 % (se Avvik
fra kommunale, regionale og statlige normer). KV skal anlegges med hvilerepos, selv om
stigningen reduseres til 10 %. 10 % er fortsatt bratt, og ikke universelt utformet.
I en plansak er det ikke utelukkende universell utforming som skal ivaretas. Det er omtalt
tidligere i saken at også andre forhold spiller inn når det gjøres en helhetsvurdering av om et
tiltak kan anbefales eller ikke.
Plikten til å gjennomføre tiltak for å sikre universell utforming faller bort dersom virksomheten
sannsynliggjør at det vil innebære en uforholdsmessig byrde, jf. likestillings- og
diskrimineringsloven § 17 tredje ledd. I så henseende skal det særlig legges vekt på følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Effekten av tilretteleggingen for å nedbygge funksjonshemmende barrierer
Om virksomhetens funksjon er av offentlig art
Nødvendige kostnader ved tilretteleggingen
Virksomhetens ressurser
Sikkerhetsmessige hensyn
Vernehensyn

I forelagte tilfelle er det gjort følgende vurderinger:
1. Effekten av å tilrettelegge for full universell utforming av KV må deles i tre.
Det første punktet vil være den estetiske virkningen. Dersom Vikafjellet sprenges bort,
som en mer eller mindre må gjøre for å få full universell utforming eller tilnærmet dette,
fjernes et landemerke fra området. For å oppnå en stigning i underkant av 10 %, må
terrenget på toppen av Vikafjellet senkes med 1 meter. For å komme ned i 8 %, må en
ytterligere redusere høyden. Det er ikke tilrådelig visuelt og estetisk å fjerne landemerket,

eller å drastisk redusere det. Folk som bor i et område, identifiserer seg med kjente
landemerker. Å fjerne eller endre kjente landemerker har virkninger på folks opplevelse
av et område, og trivselen deres. Inntil 1 meter vil sannsynligvis ikke ha store visuelle
konsekvenser, men det skal ikke mye mer til før det blir åpenbart at berget har «krympet».
Det andre punktet er hvor stor effekt det har samfunnsøkonomisk. I dette tilfellet har det
svært liten effekt. KV skal være adkomst til 6 boliger, og det er derfor et svært begrenset
antall mennesker som vil ha nytte av tilretteleggelsen i så måte. Private boliger er det
eneste det planlegges for, det er ingenting annet som skulle tilsi at noen vil ta seg opp til
stedet.
Det tredje punktet er hva slags presiderende virkning det vil ha å tillate en stigning
utover det som er normalt. Karmøy kommune er i hovedsak relativt flatt, med begrensete
områder med bratt terreng. Det er derfor relativt få saker hvor problemstillingen dukker
opp. For disse sakene kan det være en viss virkning. For hver plansak vil det
sannsynligvis være en vurderingssak hvor avbøtende tiltak vurderes fremfor å lene seg
på en foregående plansak med andre forhold og andre avbøtende tiltak, til tross for at
utfordringene i utgangspunktet ser like ut.
2. Dette er et privat planforslag som omfatter private arealer og som skal bygges ut i privat
regi, til private boliger. Kommunen har ingen utbyggingsinteresser i området. Det er en
offentlig lekeplass i planforslaget, men denne har ikke adkomst via KV.
3. Ingen av partene involvert i planforslaget har lagt frem et kostnadsoverslag over hva
tilretteleggingen vil medføre av utgifter. Siden planforslaget kun omfatter 5 boliger til
oppføring, vil ressursene til utbyggingen være begrenset. Det er derfor antatt at det å
fjerne berget (og det anbefales overhode ikke) vil være en uforholdsmessig kostnad. Om
det er en uforholdsmessig kostnad å redusere høyden på toppen av berget, er det ikke
fremlagt tall på. Rådmannen går ut i fra at det er avhengig av hvor mange kubikk stein
det blir snakk om, men er også klar over at veien, nødvendige ledninger og
tomtearrondering må anlegges uansett. Sett i lys av dette, og siden det ikke er lagt frem
tall på noe annet, er det gått ut i fra at reduksjon i høyden på veien med 1 meter for å
oppnå stigning inntil 10 % er akseptabelt.
4. Planforslaget er i privat regi. Dette forhindrer ikke de nåværende eierne i å siden selge
eiendommen til et større firma, som muligens har flere ressurser tilgjengelig. Det er derfor
vanskelig å skulle gjøre en vurdering av ressursene til virksomheten som skal
gjennomføre planforslaget.
5. Det er i planforslaget tatt høyde for at veien kan bli så bratt som 12,5 % dersom det viser
seg at en reduksjon i høyden medfører risiko for oppført tørrmur eller andre
grunnforhold. Andre grunnforhold kan være at slike tiltak vil medføre fare for ras,
utglidning, steinsprang etc. Det er kommunalsjef teknisk sin vurdering at det å redusere
risiko for liv og helse alltid har forrang.
6. Det er ingen kjente vernehensyn i planområdet, men det er en SEFRAK registrert bygning,
og flere eldre bygninger, langs botn av Vikafjellet. Dersom berget kraftig reduseres eller

fjernes, vil også det kulturmiljøet de hører til, bli endret. Bygningene er tilpasset berget,
og er plassert med tanke på at de ligger i le bak det.
Samlet sett har Rådmannen kommet til at planforslaget, med hvilerepos, kan godkjennes med en
stigning inntil 10 % på KV. Dersom det skulle vise seg at dette medfører en fare for liv og helse,
eller være en uforholdsmessig byrde, vil kommunen tillate inntil 12,5 % stigning på inntil 30
meter.

Økonomiske konsekvenser:
Kommunen har ikke utbyggingsinteresser i planområdet. Det skal ikke anlegges offentlig
(kommunal) infrastruktur som skal overtas for drift og vedlikehold.
Utbygging i spredtbebygde strøk medfører ellers kostnader med skoleskyss, hjemmehjelp og
andre kommunale tjenester. Området er allerede et forholdsvis stort tettsted, og det er lite trolig
at de nye enhetene vil føre til en stor merkostnad for kommunens tjenester.

Avvik fra kommunale, regionale og statlige normer:
Stigning på vei:
Kommunal norm viser til at maksimal stigning på vei skal være 10 %. Det er i planforslaget lagt
opp til en stigning på veien som på en strekning inntil 30 meter kan bli 12,5 %, se
planbestemmelse 4.2.1.
En av partene i saken har sendt inn merknad hvor de mener det er mulig å senke veiens høyde,
og dermed stigning, ved å skråne BK1 fra vest mot øst. De mener det da er mulig å oppnå en
stigning under 10 %, dersom veien senkes med 1 meter. Regnestykket deres forutsetter at
stigningen på veien er jevn.
Forslagstiller har fått anledning til å uttale seg om dette. Forslagstiller mener det ikke lar seg
gjøre å senke terrenget ytterligere og at de allerede har imøtekommet parten i saken på mange
punkter.
Ingen av partene har lagt frem veiprofiler, terrengprofiler eller tilsvarende som støtter opp om
deres påstander.
Forutsatt at det er trygt å senke terrenget, noe en ikke kan forutsi bestemt uten en fagkyndig
vurdering av stabiliteten til tørrmuren, er det ikke noe som tilsier at en ikke kan tillate en helning
på boligtomtene på inntil 1:3 (om lag 33 %). Det er om lag tyve meter fra regulert vei til
tørrmuren, så dette utgjør en høydeforskjell på 6,6 meter. 1 meter reduksjon i høyde er dermed
fullt innenfor det som anbefales som maksimal helning på boligtomter. En må ta høyde for at
terrenget rett innenfor tørrmuren sannsynligvis må ha en hvis avstand før en kan begynne å
senke terrenget. Dette må det, som tidligere påpekt, gjøres en fagkyndig vurdering av.
Rådmannen har derfor valgt å skrive i planbestemmelsene at veien KV skal anlegges med inntil
10 % stigning, med mindre det dokumenteres at en senkning av terrenget for å gjøre dette mulig,

medfører en uakseptabel risiko knyttet til oppført tørrmur eller andre forhold i grunnen, eller at
et slikt tiltak utgjør en uforholdsmessig byrde. I så tilfelle åpner planbestemmelsene for at det
over inntil 30 meter tillates en stigning på 12,5 %.

SAKSBEHANDLING:
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 1.gang i
møte den 08.06.17 - sak 84/17 og følgende vedtak ble fattet:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangs behandling at forslag til
detaljreguleringsplan 4071 for Vikafjellet, Vikjå datert 8.6.2017 legges ut til offentlig
ettersyn. Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 16.08.17. Det er
innkommet følgende uttalelser og merknader til planforslaget:
A. Uttalelser:
1. Rogaland Fylkeskommune, regionalplanseksjonen .......07.07.17
2. Rogaland Fylkeskommune, kulturseksjonen ..................19.07.17
3. Fylkesmannens miljøvernavdeling ..................................16.08.17
4. Statens vegvesen, Rogaland vegkontor ...........................14.07.17
B. Private merknader:
1. Kay Inge Skårhaug ............................................................26.07.17
2. Richard Vinnes Nilsen ......................................................21.09.17
Saken ble trukket av tiltakshaver i møte 5.6.2018, saksnr. 71/18. Forelagte forslag er et omarbeidet
forslag og ovenstående merknader ble sendt til det tidligere forslaget. De er derfor ikke vedlagt
saken, og er ikke kommentert i dette saksfremlegget. Saken anbefales sendt på nytt offentlig
ettersyn.
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 2.gang i
møte den 09.04.19 - sak 45/19 og følgende vedtak ble fattet:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 2.gangsbehandling forslag til endringer –
markert med rødt i planbestemmelser og planbeskrivelse - i forslag til
detaljreguleringsplan 4071 for Vikafjellet, Vikjå 141/46 m.fl.
2. Planforslaget legges ut til nytt offentlig ettersyn og berørte grunneiere og
rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens § 12-10.
De innkomne merknader er vedlagt.
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 16.08.17. Det er
innkommet følgende uttalelser og merknader til planforslaget:
A. Uttalelser:
Rogaland Fylkeskommune, regionalplanseksjonen .....22.05.20

Statens vegvesen, Region vest.........................................27.05.19
Mattilsynet .......................................................................30.04.19

B. Private merknader:
Kay Inge Skårhaug ...........................................................02.01.20, samt tidligere merknad datert
21.06.2019
På bakgrunn av merknad fra Kay Inge Skårhaug datert 21.06.2019, ble planforslaget omarbeidet
for å se om man kunne imøtekomme noen av merknadene.
Endringene i planforslaget inkluderer blant annet:
 Høydebegrensing for BK1 og BK2 på henholdsvis høydekote 18,5 og 15,5 meter.
 Det reduseres 1 bolig på felt BK1
 Det legges inn siktsoner i kurver på KV og ekstra manøvreringsareal i sving
nærmest snuhammeren.
 Det legges inn hvilerepos langs KV

Forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 3.gang i møte den
18.02.20. – sak 16/20, og følgende vedtak ble fattet:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 3. gangs behandling at forslag til
detaljreguleringsplan 4071 for Vikafjellet, Vikjå, datert 18.02.20, legges ut til offentlig
ettersyn. Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet 05.03.20-16.04.20.
Følgende uttalelser er kommet inn etter offentlig ettersyn:
A: Offentlige myndigheter
1. Rogaland fylkeskommune, forvaltning ...........................16.04.20
2. Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen .....25.03.20
3. Fylkesmannen i Rogaland ................................................27.03.20
4. Statens vegvesen, Rogaland .............................................15.04.20
B: Private og organisasjoner
1. Kay Inge Skårhaug ............................................................15.04.20
2. Kjetil D Waage og Janne Garberg .....................................16.04.20

På grunn av at planbestemmelse 4.2.1 endres, ble forslagstiller og berørt part gitt mulighet til å
uttale seg om endringen. Forslagstiller hadde ikke kommentar til endringen, men berørt part
sendte merknad innen fristen.
3. Kay Inge Skårhaug ............................................................03.06.20

De innkomne uttalelsene er vurdert og vedlagt.
For vurdering, se «Sammendrag av uttalelser» bakerst i saksfremlegget.

RÅDMANNEN SIN VURDERING:
Forslag til reguleringsplan er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven.
Det foreligger ikke innsigelse fra fylkeskommune eller statlig fagmyndighet, og planen kan
godkjennes av kommunestyret.
Etter behandling i kommunestyret 11.05.2020, saknr. 29/20, er Formannskapet midlertidig
delegert myndighet til å vedta reguleringsplaner.
Høringsrunden har avdekket en konflikt knyttet til planens adkomstvei KV.
Rådmannens konkrete vurdering av planen er at slik den foreligger, kan den vedtas. Det er
vedlagt vurdering fra sektor samferdsel og utemiljø angående adkomstveg KV, som konkluderer
med at veien er hverken bedre eller verre enn andre adkomstveier i kommunen. Det er et faktum
at det noen ganger er naturgitte forhold til stede som gjør det vanskelig, og i noen tilfeller
fullstendig urealistisk, å kreve full tilpasning til universell utforming. Det er ikke slik i noen
plansak at et enkelt hensyn råder over alle de andre hensynene som skal vurderes, og i den
forbindelse er det Rådmannens vurdering at det i denne saken er gjort mye for å imøtekomme
merknadene fra nabo/berørt part.
Det er gjort et kompromiss i planbestemmelsene, om at hvis det er mulig, så skal KV være
anlegges med inntil 10 % stigning. Dette er i henhold til kommunal norm. Hvis dette viser seg å
være en uforholdsmessig byrde eller at det medfører uakseptabel risiko etter uttale fra en
fagperson, kan veien anlegges med inntil 12,5 % stigning på inntil 30 meter av strekningen.
Tiltakshaver og berørt part har fått anledning til å uttale seg om planbestemmelsen (frist
3.6.2020).
Tiltakshaver hadde ikke merknader til endringen, men berørt part har sendt inn merknad via
advokat. Merknaden går ut på de samme tema som er kommet inn i tidligere merknader, og
Rådmannen har derfor ikke sett behov for å gjengi noe mer enn det som er tidligere kommentert i
saksfremlegget.

Rådmannens konklusjon:
Det er i denne gjennomgangen ikke foreslått endringer i planforslaget som betinger nytt offentlig
ettersyn. På bakgrunn av det som er sagt over, vil Rådmannen anbefale at planforslaget med
tilhørende bestemmelser, datert 22.06.20, godkjennes.

Rådmannen i Karmøy, 22.06.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

VEDLEGG:
1. Planbestemmelser
2. Oversiktskart
3. Gjeldende kommuneplan – utsnitt
4. Plankart, datert 22.06.20
5. Planbeskrivelse med ROS-vurdering
6. Diverse vedlegg
a. Tverrprofil
b. Lengdeprofil
Det gjøres oppmerksom på at profilene er for veien dersom den overskrider stigning
anbefalt i kommunal norm, så den viser profiler for KV med stigning 12,5 % over en
strekning på 30 meter.
c. Vurdering av KV fra sektor samferdsel og utemiljø.
7. Uttalelser
a. Merknader etter offentlig ettersyn 25.4.19 – 6.6.19, sammenslått.
b. Merknader etter offentlig ettersyn 05.03.2020 – 16.04.2020 sammenslått.
c. Merknad til endring av planbestemmelse 4.2.1

SAMMENDRAG AV UTTALELSER, SAMT ADMINISTRATIV VURDERING
Alle uttalelsene er i sin helhet vedlagt. Sammendraget gjengir hovedinnholdet fra uttalelsene,
samt forslagsstillers og administrasjonens vurderinger.

Offentlig ettersyn, etter omarbeiding 05.3.19 – 6.6.19:

A. Uttalelser:
Rogaland Fylkeskommune, regionalplanseksjonen, 22.05.19
Trafikksikkerhet:
Fylkesrådmannen viser til utfordringer kommentert i oppstartsvarselet knyttet til terrenget og
høydeforskjell mellom planområdet og Storasundvegen. Det er positivt at det er fastsatt
rekkefølgebestemmelse om at krysse med Fv.840 skal godkjennes av Statens vegvesen før
igangsettingstillatelse innen planområdet kan gis. Fylkesrådmannen stiller likevel spørsmål
ved bestemmelse hvor det gis tillatelse til stigning på 12,5 % over en strekning på 30 meter og
hvorvidt dette gir trafikksikker adkomst til planområdet for ulike trafikantgrupper. Som
saksfremlegget fra kommunen også viser til, kan en så høy stigning gjøre området
utilgjengelig for bevegelseshemmede, samt bli et trafikksikkerhetsproblem for syklister,
spesielt barn og unge. Fylkesrådmannen ber om at kommunen på ny vurderer om det kan
finnes en annen løsning som gjør vegen mindre bratt.
Lekeplass:
Det er positivt at o_LEK nå blir regulert og dermed sikret til videre bruk for nærmiljøet.
Fylkesrådmannen mener likevel at avstanden til lekeplassen er en svakhet i planen, i tillegg
til de utfordringer som gjelder trygg adkomst mellom bolig og lekeplass for barn og unge.
Avstanden til lekeplassen er spesielt et hinder for de yngste barna, og dermed deres forelder
av hensyn til at barna må følges til lekeplassen. Av hensyn til planområdet topografi viser
situasjonsplanen begrenset areal for uteopphold og lek rundt boligene. Fylkesrådmannen gir
derfor faglig råd om å gjøre rom i planen til et felles uteoppholdsareal i umiddelbar nærhet
til boligene.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Trafikksikkerhet:
Utformingen av avkjørselen fra fylkesveg 840 ble utarbeidet i samarbeid med Statens
vegvesen. KV må ligge mest mulig vinkelrett på hovedvegen, og den må svinge for å ta inn
noe av høydeforskjellen. Rett opp blir brattere enn forslaget. Den eneste retningen den kan
svinge, er mot nord. Dette legger føringer for hvordan resten av vegen kan utformes. Det er
ikke mulig å få en veg med slakere stigning uten å gjøre hele planområdet til et vegsystem.
Det vises forøvrig til forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler
fra offentlig veg. På de nærmeste 50 meterne fra offentlig veg skal avkjørselsvegen ha
maksimum stigning (fall) 1:8, som er 12,5 %. Rogaland fylkeskommune har ikke forskrifter
som tilsier noe annet, og kommunen har ikke kommuneplanbestemmelser som omhandler
stigning på avkjørselsveger. Det er derfor vanskelig å skulle hjemle at det ikke er lov med
stigning inntil 12,5 %.

Det er lagt inn frisikt i svingene, samt et hvilerepos for å avbøte forholde for gående og
syklende. Se ellers omtalen av trafikksikkerhet i saksfremlegget.
Lekeplass:
Merknader om lekeplassen og hvorfor det ikke anses som hensiktsmessig å anlegge en egen
lekeplass i planområdet, er omtalt i saken. Ellers er anbefalingen at det skal anlegges
lekeplass for 4 boenheter og oppover i ATP Haugalandet. Dersom man legger til rette for en
lekeplass innenfor dette planområdet, kommer man under dette antallet boenheter, som da
gjør at kravet faller helt bort. Kommunen har vurdert at det er bedre å sikre den sentrale
lekeplassen, enn ikke å sikre et lekeareal i det hele tatt.

Statens vegvesen, Region vest, 27.05.19
Det har vært utstrakt dialog mellom tiltakshaver, Statens vegvesen og kommunen i denne
saken. Det har vært vanskelig å finne en tilfredsstillende løsning for adkomst til
boligområdet, og flere alternativer har vært utredet. I e post fra Statens vegvesen datert
31.10.2018 vektla vi følgende forhold i vår vurdering av adkomst til området:
1)Det må reguleres tilfredsstillende frisiktsone til fylkesvegen.
2) planforslaget må omfatte fortau langs sørside av fylkesvegen
3) terreng mot nord må opparbeides og sikres på en tilfredsstillende måte.
Når det gjelder punkt 3 ber vi om at dette sikres gjennomført ved å innarbeide følgende
setning i planbestemmelsene:
Teknisk plan skal også omfatte skjæring vist som annen veggrunn – grøntareal i plankartet.
I planbestemmelsene må tilknytningspunktet til fv. 840 endres fra kryss til avkjørsel.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Planbestemmelsene er endret i tråd med merknaden. Planbestemmelsene er blitt omarbeidet
siden de ble lagt ut til offentlig høring. Den relevante planbestemmelsen er nå 7.1.
Mattilsynet, 30.04.19
Mattilsynet avd. Sunnhordaland og Haugalandet vil som alltid minne om at kravene til
sikker levering av trygt drikkevann til planområdet. Vi har ellers ingen merknader til saken.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Planområdet skal kobles til kommunalt ledningsnett, som inkluderer drikkevann.

B. Private merknader:
Graffoco Advokatfirma på vegne av Kay Inge Skårhaug, 02.01.2020:
Planbestemmelser
2.6 Her må også Skårhaugs eiendom regnes med.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Bestemmelsen setter en maksimums grense for antall tillatte enheter tilknyttet avkjørselen,
og sier at fem av disse skal være innenfor BK1 og BK2. Dette gir 5 overflødige plasser som
teoretisk kan plasseres innenfor BF. I planbestemmelse 4.2.1 står det hvilke felt som har
adkomst via f_KV. Det er ikke nødvendig å spesifisere at en plass skal ligge innenfor BF i
dette tilfellet.
2.7 «søknad om tiltak» Slik det står skrevet her må Skårhaug om han søker om garasje lage en
detaljert plan for hele området. Det bes om at Skårhaugs eiendom holdes utenfor.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Planbestemmelsen er endret til å gjelde ny boligbebyggelse. Dermed kan man søke om
mindre tiltak uten å utløse krav om en fullstendig plan for hele planområdet.
Planbestemmelsen vil fortsatt gjelde dersom Skårhaug river det stående huset og ønsker å
sette opp ett nytt.
2.8 «Tiltaksklasser». Slik det står, vil det bli veldig kostbart for Skårhaug å oppgradere et over 100
år gammelt hus til dagens tiltaksklasser. Vi ber om at Skårhaugs eiendom holdes utenfor.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Dette er endret til å gjelde ny boligbebyggelse, veg, byggemodning etc. Mindre tiltak som
garasjer er ikke ment å skulle falle inn under bestemmelsen.
3.1 Fellesbestemmelser
Her står at «ny bebyggelse skal ha flatt tak». Skårhaug har saltak på sin bolig og ønsker å
fortsette med den type tak på fremtidig øvrig bebyggelse. Vi ber om at denne setningen kan
flyttes inn under punkt 3.1.2 eller fjernes. Om skårhaug ønsker å bygge garasje/utebod må han
ifølge fellesbestemmelsene i 3.1 bygge med flatt tak. Dette samsvarer ikke med punkt 3.1.1 der
det står at garasje skal tilpasses boligen.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Bestemmelsen er endret til «ny boligbebyggelse skal ha flatt tak». Dette følger opp om
intensjonen til bestemmelse 3.1.1, hvor eventuelle garasjer/uthus tilpasses boligen på
eiendommen. Skårhaug kan fortsette med saltak, i den grad han ikke bygger en helt ny
bolig.

«Takterrasse tillates på tak»

Å tillate takterrasser på område BK1 vil gi direkte innsyn til Skårhaugs soverom, som han har i
andre etasje om øst. Det bes om at det utredes muligheter for å begrense innsynet fra område
Bk1, eventuelt ta vekk mulighet for takterrasse.
Takterrasse på BK2 og bygningene plassert så langt mot øst som avmerket på planbeskrivelsen
figur 14, vil det gi direkte innsyn i Skårhaugs takvindu mot nord hvor han har baderom. Det bes
om at det utredes muligheter for å begrense innsynet fra område BK2 ved å flytte boligene lenger
mot vest.
Med takterrasser åpnes det for at beboerne setter partytelt og andre ruvende «ikke
bygningsmessige» gjenstander på taket, som er med på å øke den dominerende effekten av
bygningene i terrenget. Det bes om at takterrasser ikke tillates i planområdet, da en inntrukket
andre etasje på bygningene kan gjøre samme nytten.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Høydebegrensingene gjelder uansett hvilken bygningsdel det er som stikker opp. Det er
satt en maksimums kotehøyde for bygningene, og dette må de holde seg innenfor. Om
dette gjøres ved at det velger å ha bolig i en etasje eller en og en halv etasje med
takterrasse, eller to etasjer uten takterrasse, er for så vidt opp til de som skal bygge.
Utover dette vil terrassene som vist i skissene i planbeskrivelsen ligge på taket til første
etasje, og er også takterrasser.
Partytelt, parasoller, trampoliner og annet løsøre som plasseres på terrasser er ikke
søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. Teknisk forskrift § 10 – 3. Nedfall fra og
sammenstøt med byggverk ivaretar konstruksjonssikkerheten.
På Karmøy er det liten fare for at innretninger slik som partytelt blir semipermanente,
siden området er naturlig vindutsatt. Dette innebærer at slike innretninger tas ned.
Private er selv ansvarlige for å sørge for at deres løsøre ikke forårsaker skader og vil være
erstatningsansvarlige dersom noe slikt skulle skje.
Karmøy kommune har ikke en bestemmelse i kommuneplanen som forbyr bruk av denne
typen innredninger, og det vil derfor være vanskelig å hjemle en slik bestemmelse. Noen
kommuner har kommuneplanbestemmelser som sier at det ikke er tillatt å sette opp
partytelt eller tilsvarende konstruksjoner i strandsonen, men begrunnelse i at dette
privatiserer strandsonen og hindrer fri ferdsel og allmenn bruk av området. Dette er ikke
en aktuell hjemmel for forelagte planområde. Det er hjemmel i plan- og bygningslovens §
12 – 7 Bestemmelser i reguleringsplan punkt 1 til å stille krav til estetikk. Det er imidlertid
usikkert om en kan bruke en bestemmelse om estetikk for å forby en gjenstand som a) ikke
omfattes av plan- og bygningsloven, og b) vil være vanskelig å følge opp.
Når det gjelder utsikt er dette et annet punkt som ikke omfattes av plan- og
bygningsloven. Det er et for subjektivt tema til at det kan omfattes av et lovverk. Utover
dette gjøres det oppmerksom på at eiendommen som omfattes av BF før planering av
området som omfattes av BK1, BK2 og KV, ikke hadde de samme forholdene som etter at
det ble planert. Utsikten var da tydelig mer begrenset, som en ser av bildet under.

Bildet er hentet fra gulesider.no skråfoto, eksisterende bolig på BF sett fra nord. Det viser
planområdet før det ble planert.
Innsyn fra nabo, eller til nabo, er noe en må påregne når en bor i byggefelt som enten
fortettes eller bygges ut på tidligere ubebygde areal. Når et område blir avsatt til bolig i
kommuneplanen, eller det åpnes for fortetting, betyr dette at det kan komme boliger hvor
det tidligere ikke har vært noen. Dette innebærer også at eksisterende bebyggelse får
innsyn fra andre kanter enn tidligere. Det er et forhold som ikke dekkes av plan- og
bygningsloven.
«Avsnitt om parkering og snumuligheter»
De to avsnittene som omhandler parkering og snumuligheter inneholder motstridende
opplysninger. Det bes om avklaring på hva som gjelder.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
De to avsnittene om snuplass og garasje er justert slik at det er samsvar mellom dem. De
er slått sammen slik at de skal være enklere å lese.
«På hver tomt skal det opparbeides parkeringsplass for 1 bil utenom garasje.

Også snuplass skal opparbeides samtidig med boligen. Felles atkomstveg kan benyttes
som del av snumulighetene, men må oppfylle gjeldende kommunale siktkrav.»

3.1.1 «Bolig i området»
Det blir kunstig å skrive at det skal oppføres 1 frittliggende bolig siden det allerede er oppført en
bolig i området.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Planbestemmelsen er endret slik at det står «det skal stå en frittliggende bolig». For øvrig
påpekes det at selv om det kan virke kunstig, er det ikke usannsynlig at det stående huset
på et tidspunkt rives og en ny bolig føres opp. Intensjonen med planbestemmelsen er at
det skal stå ett frittstående bolighus på felt BF, uavhengig av om dette er boligen som står
der i dag eller et eventuelt fremtidig bygg.
3.1.1 «garasjer»
Det er ønskelig at bestemmelsen endres til «Garasjer tillates oppført. Garasje skal ikke benyttes til
varig beboelse, men kan innredes. Garasjer skal tilpasses bebyggelsen på eiendommen med
hensyn til utforming og material- og fargevalg.»
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Karmøy kommune tillater generelt ikke at garasjer innredes, da de alt for ofte blir brukt til
varig opphold dersom man først tillater slik innredning. Innredning til garasje er
innforstått en del av bruken som garasje, og man trenger ikke tillatelse til det. Innredning
til stue, loftstue, kjøkken etc. tillates ikke. Det kan føre til bruk til opphold som fort blir
mer varig enn planlagt, uten å ha tilstrekkelige rømningsveier, uteopphold, sanitære
forhold med videre, og kan i ytterste konsekvens føre til sosial dumping blant
befolkningen.
3.1.1 «Byggets høyeste punkt skal ikke overskride kote + 17,5 m.»
Skårhaug har per i dag mønehøyde på 17,97 meter der pipen stikker over mønet (+ ca. 1 meter).
Han kan derfor ikke akseptere at høyden settes lavere enn kote + 19 på høyeste punkt, da hans
hus allerede overgår den angitte maksimumshøyden.
Det bes om vurdering om at setningen endres til «Byggets mønehøyder skal ikke overskride kote
+ 18,5.»
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Merknaden tas delvis til følge. Planbestemmelsen er endret til følgende:
«Ved nybygg av bolig skal byggets høyeste punkt ikke overskride kote + 17,5 m.
Eksisterende boligs mønehøyde skal ikke overskride kote + 18,5.»
3.1.2.1 «Juridiske linjer»
Det kan se ut som om kommunen henviser til feil areal i planområdet. Skal f_FRI1 være AVG
eller mangler grøntområdet til venstre for BK1 betegnelse?

Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Området det henvises til er VGS, vegetasjonsskjerm.
4.2.2 «Fortau»
Ettersom stigningsgraden er høy, kan det være aktuelt at man legger inn hvilereposer her. Det
må kommunen utrede og sjekke om det er i henhold til krav om universell utforming.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Det kan se ut som om dere har misforstått kartet. Fortauet ligger langs Storasundvegen,
det rosa arealet merket o_F. I gamle plankart var fortau en mørkere grå enn vegareal, og
det kan derfor være at dere har blandet det sammen med annen veggrunn – teknisk
infrastruktur som ligger på begge sider av KV. Strekningen med fortau langs
Storasundvegen har relativt liten stigning.
4.3.2 «Vegetasjonsskjerm» Det henvises her til felt f_VGS. Vi kan ikke se at dette er markert i
kartet.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Vegetasjonsskjerm er det grønne området vest for BK1. Det er avmerket med navn f_VGS i
kartet. Det kom ved en feiltakelse ikke med i kartet som ble sendt ut til gjennomsyn.
3.1.3 «Lekeplass»
Jf. KK Lekeplassnorm bør ikke avstanden til lekeplass være mer enn 200 meter. Planbeskrivelsen
sier at der ca. 150 – 200 meter fra boliger til lekeplass. Vedlagt figur viser at det er nærmere 250
meter fra lekeplass til bolig (figur viser i vedlagt brev fra Graffoco Advokatfirma DA). Etter det
Skårhaug er kjent med er det ikke sikret veirett over 141/47. Om eier vil utnytte dette området, må
barna går rundt langs Fv. 840 fra bolig til lekeplass. Det hadde vært bedre med enn nærlekeplass
på området BK1 og BK2.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
I planbeskrivelsen kapittel 5 er det beskrevet hvorfor kommunen i dette tilfellet anser at
det er bedre å sikre en større sentral lekeplass enn en liten lekeplass helt nært boligene.
Dette endres ikke om det er 200 meter eller 250 meter til lekeplassen fra boligene.
Hva gjelder veirett over 141/47, er denne veien en tverrforbindelse mellom
Torvastadvegen og Storasundvegen som har vært brukt lokalt siden den ble opparbeidet.
Det er noe uklart når veien ble opparbeidet, men de to eiendommene veien består av ble
utskilt i 1947. Veien er opparbeidet på historiske flyfoto fra 1969, se bildet under. Veien er
i dag stengt med bom ved 141/61, men blir fortsatt brukt som en tverrforbindelse av
gående og syklende, og som adkomst til boliger langs den. Boliger på 141/79 og 141/52
har adkomst over 141/47. Allmennheten kan dermed ha ervervet rett til å bruke veien over
privat eiendom gjennom fast og langvarig bruk. Det har vært en oppfatning om at
allmennheten har bruksrett til veien, noe som understøttes av at resten av veien, eiendom
141/53, eies av kommunen. Veien, og bruken av den, har heller ikke vært til sjenanse for
bolig på 141/47. Boligen ligger flere høydemeter høyere enn vegen, og har inngang og
utearealer i sør.

Planbeskrivelsen
Kap. 5 Overordnet ide

Her står det «eksisterende bolig blir liggende som den er, men får ny atkomst». Skårhaug
ønsker ikke å flytte plassering av hvor han kjører inn på eiendommen. Se figur for forslag
til ny adkomstvei til eksisterende bolig. Med dette forslaget får Skårhaug mulighet til å
utnytte vestre hjørne av eiendommen til garasje. Det bes om at denne løsningen utredes.

Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Foreslått adkomstvei ligger på BK1 som er regulert boligareal. Dersom eierne av området
er villige til det, er det i teorien ingenting som stanser dem eller Skårhaug i å anlegge en
adkomstvei som vist på figuren over. Dette trenger man imidlertid ikke å regulere i
plankartet, og er noe de må bli enige seg imellom som private parter. Noe ytterligere
utredninger anses ikke som nødvendig i plansaken.
Kap. 5 «Høyder»
Her står det at boligene på felt BK2 «…har inngang fra KV i vest på kote + 12 o bygningens andre
etasje». Å legge boligenes andre etasje med inngang på kote +11 vil gi en bedre tilpasning til
eksisterende bebyggelse. Å argumentere med at det er bedre å legge andre etasje på samme nivå
som BK1 fordi de da må bygges opp som en kunstig flate, er ikke holdbar, da område BK2
allerede en opparbeidet kunstig flate. Å sette bygningenes andre etasje grunnivå kote 12 vil gi en
dominerende effekt i forhold til eksisterende bolig. Vi ber derfor om utredning på om boligene i
område BK2 senkes til kote 11 for andre etasje.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Hvis man ser på veiprofilene for KV, vil en legge merke til at på stav 25, 30 og 35 er veien
på koter under 9 meter. Det vil også vise forskjellen mellom veiens overflate og terrenget i
overkant.
Hvis bygningenes grunnkote for andre etasje, altså inngangen, legges til kote 11, må man
nødvendigvis flytte grunnkoten i første etasje lenger ned også. Flyttes andre etasje en
meter ned, må første etasje flyttes en meter ned. Planbeskrivelsen viser hvordan en har
beregnet nødvendig høyde for bygningene, medregnet noe høyde for tak og grunnarbeid.
Det er ikke meningen at første etasje i disse boligene skal være en kjeller. Boligene på
område BK2 må ha uteareal på bakkeplan med solinnstråling hovedsakelig fra sørøst. Det
betyr at det må være en naturlig overgang mellom bygningenes første etasje og terrenget
utenfor. Dette får vi ikke ved grave første etasje ned. Terrengmessig vil det også være en
fordel og ikke gå for langt ned. Desto lenger ned man flytter bygningen, desto større er
sjansen for at man må tilpasse overgangene mellom BF, BK2 og KV med murer. Det er i
hovedsak betraktet som en bedre løsning om en har mer naturlige overganger.
Ved å legge boligene ned en etasje til kote +9, senkes byggehøyden til kote 15,5 meter. Når
mønehøyden på eksisterende hus er på kote 17,9 kan dette neppe sies å være
dominerende. Byggehøyden fra grunn til tak på de nye boligene regnes å være 6,5 meter.
Bygningshøyden på den eksisterende boligen, når grunnen står på kote + 11,3, er 6,6
meter fra bunn til topp. Bygningene er dermed relativt like i høyde.
Kap. 5 «Brystning på felt BK1»
Her er det vurdert mulighet for å senke planens byggeområder til kote + 11, men funnet det for
vanskelig å gjøre på grunn av eksisterende forstøtningsmur. Vi vil påpeke at muren ble oppført
før godkjenning av kommunen (saksnr 16/854 – 6). Skårhaug er av den oppfatning at tiltakshaver
har tatt seg til rette med utvidelse av tiltaket uten kommunens godkjenning og at dette nå
hensyntas til ulempe for Skårhaug. Det bes derfor om at det utføres en ny utredning på om
område kan senkes til kote +11.

Som vist i kommunens saksnummer 16/854 – 5 ligger muren på en naturlig steinhylle, og er
utført med store steinblokker. I bakkant er det fylt opp med frostsikre masser. I denne kontrollen
er det kommentert at estetikken av muren «kunne vært bedre». Derfor bes det om at det vurderes
om muren kan fjernes, og at en eventuell nedsprenging av området til kote + 11 kan
gjennomføres før muren bygges opp igjen. Dette for å gi et bedre estetisk uttrykk på
planområdet.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Muren ble riktignok oppført før det ble gitt godkjenning fra kommunen, men tiltaket ble
godkjent som oppført. Det forelå ikke naboprotester eller klager til saken. Muren er,
manglende i estetikk eller ikke, godkjent. Kommunen er nødt til å forholde seg til dette.
Krav som stilles i en reguleringsplan skal ses i sammenheng med tiltaket som planlegges.
Det er fem boliger som skal opp, ikke en ny bydel. Det vil derfor være urimelig av
kommunen å kreve at muren skal fjernes og deretter settes opp igjen av estetiske hensyn,
all den tid kommunen godkjente muren slik den står.
Kap.5 «Takform og farge» + figur 12
Denne figuren viser ikke med takterrasse, slik som planbestemmelsene foreslår. Skal bygningene
ha takterrasse skal det det være ifølge TEK17 § 12 – 15 et rekkverk på minimum 1,0 meter. Det er
derfor uklart om man i realiteten får et enda høyere bygg. Dette må komme klart frem i senere
presentasjoner. Er det denne figuren som danner grunnlaget for vurderingene og konklusjonen i
avsnittet Takform og farge, anmodes det om at dette punktet revurderes. Vurdering og
konklusjon må fremlegges slik at vi kan se om de er vurdert på rett grunnlag. Det bør også
utredes om takterrasse faktisk er nødvendig, når andre etasje er trukket tilbake, og danner en
naturlig terrasse der.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Figuren er med takterrasse. Terrasse i andre etasje som vist på figuren er lagt på taket av
første etasje og er dermed en takterrasse. Planbestemmelsene setter høydebegrensingene.
Disse er absolutte, med mindre en får dispensasjon fra dem. En kan derimot ikke gå ut
ifra at det blir gitt dispensasjon til en helt ny plan. Det planbestemmelsene derimot ikke
sier, er at bygningene skal ha to etasjer. Innenfor forelagte planbestemmelser kan det også
bygges boliger i en etasje, eller en og en halv etasje, med takterrasse om de så ønsker. Så
lenge de ikke er over maksimum høydebegrensing i planbestemmelsene. Figuren viser en
bygning som er to etasjer, fordi dette er det meste planbestemmelsene åpner for. Figurene
er ikke gjort rettslig bindende gjennom planbestemmelsene, og må derfor anses å være
illustrasjoner.
Kap.5 Figur 14
Den viste plassering av garasje på Skårhaugs tomt vil være lite aktuell, da den vil ta all utsikt
mot Karmsundet. Lilla linjer viser den utsikten han har i dag. Boenheten på BK2 som ligger
nærmest Skårhaugs eiendom må vurderes om den kan trekkes lenger vest slik at den tar minst
mulig av hans utsikt. Å trekke bygningen lenger mot vest samsvarer med bygningsplassering
beskrevet i avsnitt «bebyggelse, struktur og tiltak» og «grønnstruktur».

Skårhaug ønsker å ha sin adkomst der den er i dag, ikke i vest. Derfor ønskes det utredet om det
kan opprettes en ny adkomst til nåværende adkomstpunkt på hans eiendom.
På figur 14 vises boligene med 3 etasjer. Det bes om redegjørelse på om det er tillatt her. Det bes
også redegjøres på hvorfor boligene er oppgitt med kote 9,3 og 12,3, når det tidligere i
planforslaget og i planbestemmelsene er oppgitt kote +9 og +12.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Det gjøres oppmerksom på at figur 14 viser en mulig situasjonsplan. Det er ikke gitt at det
er slik det blir, men det er en mulighet at det kan løses slik. Den er ellers for å vise hvor
lengdeprofilen til veien går, og er ikke ment som et situasjonskart. Den er, som de andre
figurene i beskrivelsen, illustrerende og ikke rettslig bindende. Hva kotehøydene angår,
viser de høydene på ferdig gulv. Høydene som er gitt ellers i planforslaget, er gitt ut i fra
hvilken høyde bygningene skal prosjekteres ut ifra. Det er med andre ord grunnmur og
gulv mellom for eksempel kote +9 og +9,3.
Hva gjelder Skårhaugs adkomst er dette tidligere kommentert.
Kap.5 «Grønnstruktur»
Det ses på som positivt at det står her at felt BK2 bør ha hager og uteareal orientert i øst. Det bes
vurdert om felt BK2 byggegrense i øst trekkes lenger mot vest, slik at Skårhaug kan beholde mest
mulig av sin utsikt mot Karmsundet.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Det blir vanskelig å få plass til to boliger på felt BK2 hvis byggegrensen flyttes lenger mot vest.
Adkomst:
Skårhaug har i dag sin avkjørsel nordøst på eiendommen. Han vil få adkomst på vestsiden
dersom planen vedtas med de foreslåtte planbestemmelser. Han vil få lenger kjørevei og bratt
stigning i starten av veien.
At adkomst til område BF blir omlagt har ikke Skårhaug gitt samtykke til. Skårhaug som eier av
141/14 har veirett over 141/46 som er en sivilrettslig rettighet. En eventuell endring av veiretten
over 141/46 må tiltakshaver avtale med rettighetshaver, og endringen må være minst like god
som den opprinnelige rettigheten. Det kan ikke sies å være tilfelle når Skårhaug får lenger og
vanskeligere vei til sin bolig. For det tilfelle at endringen likevel kan aksepteres, må
rettighetshaver kompenseres. Skårhaug har allerede en etablert adkomstvei som muliggjør en
ytterligere utnyttelse av hans tomt på vestsiden til å kunne bygge en dobbel garasje. Det fremstår
som urimelig å frata ham denne muligheten.
Siden Skårhaug er avhengig av å kunne kjøre helt frem til sin eiendom, bes det om at det utredes
og at det i planen reguleres en gjennomføring som sikrer Skårhaug kjørbar adkomst til sin
eiendom til enhver tid.

Kommunalsjef teknisk sin kommentar:

Skårhaug har en bratt adkomstvei i dag, stedvis brattere enn det som er foreslått i
forelagte planforslag – se planbeskrivelsen. At det er en lenger vei, endrer ikke det faktum
at avkjørselen mot fylkesveien blir tryggere og mer oversiktlig.
De privatrettslige forholdene må holdes utenfor planen – det er forhold de private
partene må bli enige om på egenhånd. Dette gjelder også adkomst under anleggsfasen.
Hverken planbestemmelsene eller plankartet hindrer at Skårhaug kan føre opp en dobbel
garasje på vestsiden av sin bolig slik de foreligger. Det eneste som er markert er at han
skal ha adkomst fra KV – det er det pilen betyr. Illustrasjonene i planbeskrivelsen er
nettopp det, illustrasjoner, og disse er ikke gjort bindende i planbestemmelsene. De viser
en mulighet. Om denne muligheten ikke er ønskelig, kan man løse situasjonen på en
annen måte.

Veiutforming:
I planbeskrivelsen står det: «KV planlegges med to avvik fra kommunal norm. Over en strekning
på 30 meter (mellom stolpe 5 og 35 i lengdeprofilen fig. 14) stiger veien 12,5 %. På grunn av
terrenget får en ikke redusert dette stigningsforholdet ytterligere.
Universell utforming bør tilstrebes selv om dette medfører en ekstrakostnad for tiltakshaver. Vi
ber om at dette utredes på nytt.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Å utrede dette på nytt endrer ikke på forholdene. Terrenget gjør at en ikke får redusert
stigningsforholdet ytterligere. Det har ingenting med kostnader for tiltakshaver å gjøre,
men med terrenget slik det faktisk er.
KV er innenfor kravene i forskrift om alminnelige regler for bygging og vedlikehold av
avkjørsler fra offentlig veg. Karmøy kommune har ikke bestemmelser i kommuneplanen
eller som kommunedelplan for veger. Det finnes en kommunal norm, men normer er
veiledende. De er ikke krav. Det er viktig å skille mellom det som er lov og forskrift, og
det som er normer, veiledere og retningslinjer. Praksis er at så lenge alt er i henhold til
normen, henvises det til dette, og hvis ikke må det utredes og påpekes hva avviket går ut
på. Hvis kommunen skal overta veien for drift og vedlikehold, skal standardene i normen
legges til grunn. På private veger er det større muligheter for avvik.
Kjøreveien frem er et samferdselsanlegg, og universell utforming av slike anbefales
gjennom Statens vegvesens veileder V129. Kjøreveier er ikke omfattet av V129. Universell
utforming er ellers kommentert i saksfremlegget.
KV i planforslaget skal også brukes av gående og syklende til boligene. V129 anbefaler
hvilemuligheter 50 – 100 meter hvor det er stor gangtrafikk. Ifra bunnen av KV til
snuhammer er der ca. 70 meter. Det er derfor innenfor avstand som en bør ha mulighet til
å gå ut av veien. Det er allikevel lagt inn et hvilerepos i planen, bestemmelsesområde #23.

«Neste avsnitt»
Det står i planbeskrivelsen «Det andre avviket er svingradius på fellesvegen der snuhammeren
er. Senterlinjen har svingradius lik 10 meter. Dette gir en ytterkant sving på 12 meter. I henhold
til Statens vegvesens håndbok N100 skal veier dimensjoneres med svingradius 12,0 meter i
ytterkant vei (ytre karosserihjørne foran på kjøretøyet) for lastebiler inkludert brannbil med
stige».
Dette er en feilrepresentasjon av hva som faktisk står i SV håndbok N100. Det stemmer at N100 i
kapittel F1.2 sier at kjøretøy i kategori L lastebiler har en svingradius 12,0 meter. Å direkte si at
håndboken dermed sier at veien dimensjoneres med svingradius 12,0 meter er direkte feil. I
håndboken N100 står det i tabell C17 om «adkomstveier til boligområder» at adkomstveier
dimensjoneres med minste horisontalkurveradius 30 meter. I tillegg står det i kapittel F3 om
breddeutvidelse i horisontalkurver skal legges inn når horisontalkurveradius er mindre eller lik
500.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Det burde vært tatt med et minimum i setningen om svingradius for lastebil. Dette er
rettet, og det er lagt til om breddeutvidelse. I dette tilfellet blir breddeutvidelse noe søkt,
siden snuhammeren ligger hvor breddeutvidelsen ville ligge i yttersving. Det er derimot
lagt til et areal på innsiden av svingen. Siden veien i hovedsak er til privatbiler er ikke
dette arealet vist som veiareal, men som annen veggrunn – teknisk infrastruktur.
Sporingskurve er vist i planbeskrivelsen

Konklusjonen
Setningen «Veien er fremkommelig for utrykningskjøretøy og avviket anses derfor som
akseptabelt» stiller spørsmål ved kompetansen til de som har gjort vurderingen om dette avviket.
Ifølge Haugaland Brann og Redning IKS sitt dokument «Tilrettelegging for rednings- og
slokkeinstanser» kapittel C punkt 1 skal minste svingradius ytterkant vei være 14 meter for å
sikre fremkommelighet. Det stilles spørsmål om det er hentet inn uttalelser fra redningstjenestene
før avviket ble satt inn i planen. På grunn av ovennevnte feilrepresentasjon som Statens vegvesen
sin håndbok, manglende kunnskap om kommunens egne rettledende dokumenter, TEK17 og
Brann og eksplosjonsvernloven stilles det spørsmål om hvordan det er kommet frem til denne
konklusjonen. Det bes forelagt dokumentasjon på hvordan, og på hvilket grunnlag vurderinger
og konklusjoner er blitt utført i denne planen.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Det er kommunen som avgjør om noen har kompetanse eller ikke. Innledningsvis i
Håndbok N100 gjøres det oppmerksom på at håndboken gjelder for offentlige veger. KV i
dette forslaget er en felles adkomst, per definisjon ikke en offentlig veg. Håndbok N100
gjelder for utforming av avkjørselsområdet, dvs. lengden av bilen og fra offentlig veg.
Felles eller private avkjørsler reguleres av forskrift om alminnelige regler om bygging og
vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg. Når planbeskrivelsen referer til at minste

svingradius i ytterkant sving er hentet fra håndbokens tabeller, er dette fordi det er
uhensiktsmessig for kommunen å selv definere hvilke svingradiuser en lastebil trenger.
Det er generelt akseptert at det er sporingskurvene og minste svingradius som er oppgitt i
håndbøkene til SVV som legges til grunn når det gjøres en vurdering av om veien er
fremkommelig eller ikke.
For øvrig påpekes det at det er en noe dobbel standard og først å mene at veien bør
anlegges med 5 meter kjørebane, som forslås i merknaden, for deretter mene at den bør
anlegges i henhold til N100 Øvrige lokalveger, når håndboken anbefaler en bredde på 3, 5
– 4,5 m inklusive skuldrer. Videre vises det til at Karmøy kommunes veinorm kap. 3.3.2
anbefaler universell stigning 1:20 på adkomstveger, og at dette skal legges til grunn. I
samme kapittel er det også anbefalt lav geometrisk standard eller smidig linjeføring og
krappe kurver på adkomstveger. Dette argumenteres det i mot i merknaden.
Normen er gammel (2013) og det jobbes med en felles vegnormal for Rogaland. Det er
noen kommuner i fylket som ikke er med i dette arbeidet, men et flertall av kommunene
er deltakende. Vegnormen for Karmøy kommune, den gjeldende, er utdatert. Dette gjelder
spesielt i forhold til private/felles veger, der kommunen har gått bort i fra å ta over
nærmest enhver vei som anlegges. Dette betyr at det er flere private veier i kommunen,
som benyttes av blant annet renovasjon. Så lenge det er tilrettelagt for at renovasjon kan
benytte vegen, gjør de det, uavhengig av om vegen er offentlig eller privat.
Vegnormalen er en veileder. Hvis det er avvik fra normen, skal det utredes i planen. Det
er det som er gjort i dette planforslaget. Hvis alt er i henhold til normen, blir det vesentlig
mindre vurderinger knyttet til veg i planarbeidet.
TEK17 § 11 – 17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap punkt 1 sier at det skal
være brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og slokkeinnsats. Adkomst
for brannmannskap er et tema i saken fordi Karmøy kommune tar dette alvorlig, ikke
fordi man ikke er klar over hva TEK 17 sier. Det påpekes at anbefalingene fra
brannvesenet også er en retningslinje. Det vil alltid være noen steder retningslinjene ikke
lar seg oppfylle, og i dette tilfellet har kommunen sett på om det til tross for avviket er
tilgang for brannbil. Andre retningslinjer fra andre brann- og redningstjenester er søkt
opp, og det viser seg at svingradiusen som anbefales varierer fra 12 meter til 15 meter i
ulike deler av landet. Asker og Bærum operer med 13 meter, Rogaland Brann og Redning
sier kjørevei skal utformes og dokumenteres med sporingskurver for lastebil iht. håndbok
N100, vedlegg sporingskurver, Drammensregionen operer med 12 meter og tallet varierer
tilsvarende i de ulike områder av landet. Tilsvarende varierer kjørebredde på rettløpt vei,
akseltrykk etc.
Alle planforslag i Karmøy kommune legges frem for Haugaland Brann og Redning IKS,
tidligere den kommunale brann- og redningstjenesten. De har ikke kommet med uttalelser
til saken, og man må derfor gå ut i fra at de mener KV er en akseptabel adkomstvei.
Kommunen har lagt sporingskurver over veien, for å sjekke. Det er for øvrig
sporingskurvene fra N100. Sporingskurven viste at det gikk, men at det var knapt. Siden
det er bedre å være på den sikre siden, ble det lagt inn noe ekstra veigrunn i svingen, slik
at større biler har ekstra rom til å manøvrere.

«Saksfremlegg»
Ifølge saksfremlegget anbefaler kommunalsjef teknisk avbøtende tiltak på adkomstveien på
grunn av den bratte utformingen. Vi kan ikke se at avbøtende tiltak er blitt vurdert i dette
planforslaget. Vi ber om en vurdering av om kommunalsjef teknisk sine forslag tas inn i planen.
For å sikre Skårhaugs fremkommelighet til hans eiendom bes det utredet, på grunn av den bratte
og svingete veiutformingen, følgende endringer i veiutformingen:
1) Utvidelse av veibanen til 5 meter, som vil sikre passering for 2 biler.
2) Varmekabler i veibane, for å sikre fremkommelighet vinterstid.
3) Breddeutvidelse i svinger i henhold til SVVs håndbok N100.
4) Frisikt i svinger i henhold til kommunens Frisiktbrosjyre, vedlagt.
5)Parkeringsplass på område FRI1 med trapp opp til BF slik at Skårhaug er sikret adkomst om
veien skulle være sperret.
6) Utforming og sikring av skrent mellom KV og BK2. Som det fremgår av figur 13 er det ved
stolpe 7,5 en høydeforskjell på ca. 4 meter. Her må det sikres mot fallende gjenstander.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
1)Kjørebanen i planforslaget er planlagt 4 meter, som er vanlig for adkomstveier til større
boligområder enn i forelagte planforslag. Dette i stor grad fordi kommunens norm
anbefaler 4 meter som kjørebane for adkomstveier i kategori A (rene boligområder). Disse
er beregnet på ÅDT 0 – 500. Det anses derfor ikke som rimelig å kreve en bredere vei når
ÅDT i planområdet ligger rundt 30.
2) Varmekabler i veibaner er ikke noe som reguleres i detaljreguleringsplanen.
3)Det er lagt til ekstra areal i sving med senterlinje svingradius 10 meter. Dette for å sikre
fremkommelighet til større kjøretøyer.
4) Det er ikke vedlagt en brosjyre som Karmøy kommune skal ha gitt ut. Kommunen har
en artikkel om frisiktsoner og hekker i og langs veg på sine hjemmesider, sist oppdatert
13. desember 2018. Denne gjelder tre, busker og annen plantevekst langs veier og
vegetasjon i avkjørsler og kryss. Det er lagt inn frisikt i kurvene.
5)FRI1 hadde ingen funksjon som friområde og er tatt bort. Det er erstattet for det meste
med annen veggrunn – grøntareal. Dersom de private parter seg i mellom blir enige om
bruk av dette området til et eller annet formål knyttet til parkering etc., er det en privat
sak så lenge de holder seg utenfor siktsonen.
6) Det er stilt krav om utforming og sikring av skrent i planbestemmelsene.

Uttalelser offentlig ettersyn 05.03.2020 – 16.04.2020:

1. ROGALAND FYLKESKOMMUNE – REGIONALPLANAVDELINGEN
Fylkesrådmannen viser til uttale til saken 22.05.19 og har ingen ytterligere kommentarer.
Rådmannen sin vurdering:
Uttale datert 22.5.19 er kommentert i tidligere saksfremlegg.
2. ROGALAND FYLKESKOMMUNE – FORVALTNING
Ber om at nye veinummer innarbeides i plandokumentene.
Ber om at Statens vegvesen i planbestemmelse 7.1 erstattes med veimyndigheten.
Har ellers ingen merknader til planforslaget.
Rådmannen sin vurdering:
Endringene er innarbeidet i plandokumentene. Endringene anses som kosmetiske,
og planforslaget anbefales derfor ikke utlagt til nytt offentlig ettersyn.
3. FYLKESMANNEN I ROGALAND
Viser til uttale datert 16.08.17 og har ingen ytterligere merknader til planforslaget.
Rådmannen sin vurdering:
Uttale datert 16.08.17 er kommentert i tidligere saksfremlegg.

4. HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS
Brannvesenet viser til retningslinjer for ivaretakelse av «Behov ved innsats fra
brannvesenet». Dersom retningslinjene følges har ikke brannvesenet ytterligere
kommentarer.
Om retningslinjene ikke kan følges bes det om at brannvesenet tas inn til høring i den
videre plan/byggesaken.
Vi ber om at det settes rekkefølgekrav i planbestemmelsene:
«Krav til slokkevann og oppstillingsplass for brannvesenets biler og utstyr må være på
plass for en midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest gis.»

Rådmannen sin vurdering:
Det antas at brannvesenet mener at dokumentasjon på at § 27 – 1 i plan- og
bygningsloven oppfylles skal vedlegges byggesaken når den oversendes
kommunen for behandling. Krav fremsatt i eksisterende lovverk skal ikke gjentas i
planbestemmelsene. Dokumentasjonen er heller ikke et rekkefølgekrav, men en
fellesbestemmelse. Rådmannen har tillatt seg å skrive om forslaget til
planbestemmelse slik:

«Dokumentasjon til at krav til slokkevann, og oppstillingsplass for brannvesenets
biler og utstyr, er tilfredsstillende skal vedlegges byggesøknad.»
5. STATENS VEGVESEN, ROGALAND
Statens vegvesen har ikke ytterligere merknader til planen.
Rådmannen sin vurdering:
Ingen ytterligere kommentar.

Private merknader offentlig ettersyn 05.03.2020 – 16.04.2020:
1. KAY INGE SKÅRHAUG
Siden merknaden er lang, er det i oppsummeringen her prøvd å gjengi kun
hovedpunktene:
1. Terreng-/veihøyde: I merknaden fremsettes det at terrenget på BK1 kan skrånes
slik vegen blir liggende lavere i terrenget enn forslagstillers forslag. Ved å senke
veien påstås det i merknaden at en får bedre overvannshåndtering og bedre
stigning på vegen. Dette er utregnet matematisk, og forutsetter av det er jevn
stigning på vegen. Ved å redusere høyden en meter, menes det i merknaden at
stigningen på vegen kan reduseres til under 10 %.
2. Merknaden mener vegen slik den er i planforslaget blir ufremkommelig.
3. Det bes om at det redegjøres for hvorfor UU fravikes.
4. Frisikt rundt sving ved snuhammer.
5. Avvik fra normaler
6. For lav byggehøyde på BF
7. Hvorfor noen punkter fra tidligere saksfremlegg ikke er vurdert i forelagte
planforslag.
8. Hvorfor det er gjort endringer på bestemmelse 2.2, samt spørsmål til
planbestemmelser 2.1, 3.1.1, 3.1.2, 5.1.1, 5.1.3.
9. Mener planforslaget ikke er blitt behandlet i HTM, og at det kun er gjort vedtak
om å legge planforslaget ut til høring.

Forslagstillers vurdering:
Forslagstiller mener Skårhaug ble informer i forkant av arbeider om hva som skulle skje
med tomten, og at han gjorde avtaler med entreprenør for å få gjort arbeid på egen
eiendom i forbindelse med dette.
Det er SVV som selv foreslo hvor ny adkomst skulle komme. Planen er endret for å
vektlegge estetikk, og høydene redusert i forhold til hva de opprinnelig var. I merknad fra
Skårhaug datert 26.07.17 foreslo han selv byggehøyder på BK1 til maks kote 20 og
bolighøyde til 8 meter.

Etter forslagstillers oppfatning er Skårhaugs ønsker så langt det lar seg gjøre
imøtekommet.
Rådmannen sin vurdering:
1. Se Rådmannen sin vurdering i saksfremlegget, under Avvik fra kommunale,
regionale og statlige normer.
2. Det er en påstand. Det er vedlagt saken uttale fra kommunens sektor for samferdsel
og utemiljø, som tilsier at veien skal være fullt ut fremkommelig slik den er planlagt i
forelagte plan.
3. Dette er omtalt tidligere i saken, men er nå oppsummert under en egen overskrift i
saksfremlegget: Andre forhold.
4. For en vei med lav fart, og så lav ÅDT som det vil være her, anses det at det er
tilstrekkelig sikt i kurven.
5. Det har vært påpekt tidligere i saken at normaler er normaler. De er veiledende. I noen
tilfeller vil det være saker hvor normalene avvikes, og det er i plansaker de avvikes.
Hvis alt er i henhold til normalen, så er dette greit, mens når det ikke er det, så kreves
det mer utredninger sli som i denne planen. Normaler er ikke lover eller forskrift. I
beste fall er de erfaringsbasert og har bransjekonsensus, i verste fall er de i beste
mening og til inspirasjon.
6. Dersom man leser planbestemmelsene, ser man at det står at nybygg, også på BF, skal
ha flatt tak. Nybygg på BF har høyeste kotehøyde til +17,5 meter. Dersom man
reparerer/vedlikeholder det eksisterende bygget med skrått tak, har det kotehøyde
18,5. Altså er det tatt høyde for skråtaket på eksisterende bygg.
7. Planforslaget ble gjennomgått på nytt, og omarbeidet på bakgrunn av innsendt
merknad. På bakgrunn av omarbeidingene ble det ikke ansett som nødvendig å gjøre
direkte vurderinger av disse punktene, ettersom de er innarbeidet på andre måter i
planforslaget slik de foreligger. Blant annet er det innarbeidet en hvilelomme på KV.
8. Setningen som står i planbestemmelsene dekker hele behovet for å kreve teknisk plan i
byggesaken. Ytterligere spesifiseringer anses ikke som nødvendig.
 2.1 Selv om veien ikke blir universelt utformet, er det andre areal i planen hvor det
bør legges til grunn.
 3.1.1 Høyder er tidligere gjennomgått.
 5.1.1 Det er ikke nødvendig med ytterligere spesifisering av faresonen. TEK17
ivaretar krav til sikkerhet.
 5.1.3 H140_3,_4 og _5 er siktsoner. De er ikke navngitt på kartet fordi siktsonene er
små. Skriften vil dermed være større enn sonene. Kartet blir rotete og vanskelig å
lese. I kartløsningen på nettet kan man gå inn og velge seg kartlag for å få et
spesifikt navn på formålet. For papirkart er lesbarhet fortsatt en ting som må
vurderes ved navnsetting av små områder. Tegnforklaringen viser til at sonene
H140 er siktsoner.

9. Når det er fattet et vedtak i HTM sier vi at saken er behandlet i HTM. Folk skjønner
hva som menes når vi sier eller skriver dette, og det er det som er viktig. Klarspråk i
saksbehandling betyr ikke alltid at ordbruken er språklig korrekt, men at meningen
bak ordbruken er noe folk flest skjønner. I all vesentlighet er dette ordkløveri og
semantikk. Det har ingen vesentlig betydning for plansaken, og det bes om at en
holder seg til ting som har en faktisk betydning for saken.

Kjetil D Waage og Janne Garberg
Mener mengden overvann som kommer ned på deres eiendom er betydelig økt etter at tørrmur
ble oppført. Mener planen må utrede hvordan overvann skal håndteres.
Rådmannen sin vurdering:
En kan ikke bruke en plansak til å klage på et ferdig tiltak. Det er utarbeidet en skisse til
teknisk plan som viser hvordan overvann planlegges håndtert ved utbygging etter plan.
Detaljene rundt dette må tas i en teknisk plan.
Det er sendt brev til Waage og Garberg som opplyser om at de må sende inn en
forespørsel om de ønsker at kommunen skal føre tilsyn med tiltaket (tørrmuren), samt at
det kan være et privatrettslig forhold etter Granneloven § 2. Kommunen tar ikke stilling
til privatrettslige forhold.
Merknad til endring i planbestemmelsene:
1. KAY INGE SKÅRHAUG
 Det bes redegjort for forslagstiller mener veien ikke kan senkes mellom stolpe 5 og 70
på grunn av risiko for tørrmur som ligger 20 til 80 meter unna, men det kan sprenges
ned i enden av KV som ligger kun ca. 10 meter unna tørrmur.
 Det bes redegjort for hva det er med terrenget som gjør at stigningsforholdet ikke kan
reduseres.
 Ønsker at planbestemmelse 4.2.1 skal endres til «inntil 10 % stigning tillates, og
universell utforming skal tilstrebes».
 Ønsker at tilgang til eksisterende bolig under anleggsperioden skal sikres i planen.
 Teoretiske eksempler på problemer med siktlinjer på KV
 Byggehøyder
Rådmannens kommentar:
 Kommunen har fått opplyst at terrenget allerede er lavere i enden av KV enn resten av
det planerte området, og at masser kan skrapes av for å oppnå høyden.
 Kommunen har bedt om å få kommentar fra forslagstiller, og har ikke mottatt dette.
Kommunen har dermed valgt å si at veien skal ha en stigning i henhold til norm, med
mindre det kan dokumenteres at et slikt tiltak utgjør en fare eller er urimelig
(planbestemmelse 4.2.1).
 Kommunen har gjort en vurdering av KV, av planforslaget som helhet, og har valgt å
legge det frem for godkjenning med planbestemmelsen som det står.







Midlertidig adkomst til eksisterende bolig er best gjort når prosjektet er ferdig
detaljprosjektert. Det er ikke gjort i denne planen, og midlertidig adkomst blir derfor
ikke fastsatt i plansaken. Da låser en seg til en løsning som i etterkant kan vise seg å
være mindre praktisk.
Kommunens samferdselsavdeling har vurdert KV, vurderingen ligger ved saken. I alle
saker, på alle veier, er det mulig å finne scenarier hvor ting går galt. Det er like enkelt
å si, dersom en legger til rette for full sikt hele veien opp KV, hva hindrer da en syklist
i å sette seg på sykkelen og ha full fart ned hele veien før han/hun er rett ut i
fylkesveien? De vil ikke ha sikt rundt kurven i fylkesveien uansett hva man gjør med
KV. Kommunen har vurdert forholdet slik at siktlinjene er del av tiltakene for å holde
farten på KV lav.
Byggehøyder har vært kommentert flere ganger tidligere, og det blir ikke repetert.

6.0. Risiko og sårbarhetsvurdering
6.1 Innledning
I henhold til plan - og bygningsloven § 4.3 skal risiko og sårbarhetsanalyse(ROS-analyse)
utarbeides ved all planlegging. Målet med analysen er å gi en overordnet og representativ
framstilling av risiko for skade på 3. persons liv og helse, materielle verd ier og miljø i
forbindelse med utbygging av området. Det skal foreslås avbøtende tiltak der det avdekkes
forhold med kritisk risiko eller sårbarhet. Analysen inngår som en del av grunnlaget for å
identifisere behov for risikoreduserende tiltak.

ROS er utarbeidetav: EDB tjenesten
Fagkyndigkonsulent:ReidarBjelland

Følgende forutsetninger er lagt til grunn:
• Analysen omfatter kun risiko - og sårbarhetsvurdering knyttet til fysiske forhold i det
aktuelle planområdet.
• Det forutsettes at fremtidige byggearbeider følger relevante lover og forskrifter. Dette
innbefatter sikring stiltak og lignende.

6.2 Risikomatrise
For å gi en visuell kvantifiserbar fremstilling av ROS-analysen er det benyttet en
risikomatrise. Reguleringsplanveilederen til Miljøverndepartementet T -1490samt
temaveileder fra DSB: Samfunnssikkerhet i plan - og by gningsloven danner grunnlaget for
analysen.

•
•
•

Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere
denne til gul eller grønn
Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som
reduserer risikoen
Grønt indikerer akseptabel risiko

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis ikke dette gir effekt eller er mulig,
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.
For å komme frem til risikofaktor må en gange sannsynlighet med konsekvens. Dersom
sannsynlighet er 2 og konsekvens er 4 vil risikofaktoren være 8 (gult) .
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Konsekvens
Sannsynlighet
5. Svært
sannsynlig/
kontinuerlig

4. Meget
sannsynlig/
periodevis,
lengre varighet
3. Sannsynlig
/flere
enkelttilfeller
2. Mindre
sannsynlig/
kjenner tilfeller
1. Lite
sannsynlig/
ingen tilfeller

15

20

5. Svært
alvorlig/
katastrofalt
25

8

12

16

20

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

1. Ubetydelig

5

2. Mindre
alvorlig/ en
viss fare
10

4

3. Betydelig/
kritisk

4. Alvorlig/
farlig

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
1. Lite sannsynlig/ ingen tilfeller: Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om

tilsvarende i andre områder.
2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller: Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode.
3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller: Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet.
4. Meget sannsynlig/ perio devis, lengre varighet: Skjer månedlig/ forhold som opptrer

i lengre perioder, flere måneder.
5. Svært sannsynlig/ kontinuerlig: Skjer ukentlig/ fo rhold som er kontinuerlig tilstede i
området.
Vurdering av konsekvensene av uønsket hendelse er delt i:
1. Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person eller miljøskader / enkelte tilfeller av misnøye.
2. Mindre alvorlig/ en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold

for enkeltpersoner.
3. Betydelig/ kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en

gruppe personer.
4. Alvorlig/ farlig: (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske
situ asjoner.
5. Svært alvorlig/ katastrofalt: Personskadesom medfører død eller varig men; mange
skadd; langvarige miljøskader.
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6.3 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak
H endelse/Situasjon

Aktuelt

Sanns.

Kons.

Risiko

Kommentar

Naturrisiko
Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
1. Masseras; leirras, ;
steinsprang ,

2

3

Må sikresved

2. Snø-/is -/ sørperas

0

0

3. Ras i tunnel

0

0

4. Flom

1

1

Vannvegersikres
ved opparbeidelse

5. Flom ras: erosjon

1

1

Vannvegersikres

6. Radongass

2

3

Sikresiflg.
byggeforskrifter

7. Vind

2

3

Sikresiflg
byggeforskrifter

8 Nedbør

3

3

Sikresiflg
byggeforskrifter

9. Overvann

3

1

Sikresved tekn.
anlegg

10. Isgang

1

2

11. Farlige
terren gformasjoner

2

3

12. Annen naturrisiko

1

3

Sårbare naturområder og kulturmiljøer

m.m

utbygging

Skrentersikres
m/gjerde

Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
13. Sårbar flora

1

2

14. Sårbar fauna

1

2

15. Naturvernområder

1

1

16. Vassdragsområder

1

1

17. Drikkevann

1

1

18. Automatisk fredet
kulturminne

1

1
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19. Nyere tids
kulturminne/ - miljø

1

1

20. Kulturlandskap

1

1

21. Viktige
landbruksområder

1

1

29. Energiforsyning

2

2

Krev ekstra
kapasitet

30. Telekommunikasjon

1

2

Krev ekstra
kapasitet

31. Vannforsyning

2

2

Krev ekstra
kapasitet

32. Avløpsanlegg

2

2

Krev ekstra
kapasitet

Ivaretaesbest
mulig ved utbygn.

22. Område for idrett/lek
23. Parker og
friluftsområder
24. Andre sårbare
områder
Teknisk og sosial infrastruktur
Kan planen få konsekvenser for:
25. Vei, bru, tunnel,
knutepunkt
26. Havn kaianlegg,
farleder
27. Sykehjem; skole,
andre institusjoner
28. Brann, politi
ambulanse, sivilforsvar

33. Forsvarsområde
34. Tilfluktsrom
35. Annen infrastruktur
Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold
Berøresplanområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:
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36. Akutt forurensning

1

1

37. Permanent
forurensning

1

1

38. Forurensning i grunn /
sjø

1

2

Mer aktivitet på
land og sjø

39. Støy, støv, lukt

2

2

Mer aktivitet på
land og sjø

40. Sterkt/forstyrrende lys

1

1

41. Vibrasjoner

1

1

42. Høyspentlinje

1

1

43. Skog - /gressbrann

1

1

44. Større branner i
bebyggelse

1

1

45. Dambrudd

1

1

46. Vannmagasiner, med
fare for usikker is,
endinger i vannstand

1

1

47. Endring i
grunnvannsnivå

1

1

48. Gruver, åpne sjakter,
steintipper

1

1

49. Risikofylt industri
m.m

1

1

50. Avfallsbehandling

1

1

51. Oljekatastrofe

1

1

52. Ulykke med farlig
gods

1

1

53. Ulykke i avpåkjørsler

2

2

54. Ulykke med
gående/syklende

2

2

55. Vær/føre –

2

3

Trafikksikring

20

begrensinger i
tilgjengelighet til
området
56. Andre ulykkespunkt
langs veg/bane

2

3

57. Potensielle sabotasjeterrormål

1

1

58. Annen
virksomhetsrisiko

1

1

2

3

Trafikksikring

Gjennomføring av planen
Medfører tiltaket risiko for:
59. Ulykke ved
anleggsgjennomføring

HMS på
arbeidsplassen

60. Andre spesielle
forhold ved utbyggingen/
gjennomføring

6.4 Konklusjon
Det er ikke avdekket forhold som tilsier at området ikke bør utbygges.
Man kan aldri gi garantier mot uønska hendelser,men ved å ta høyde for de forhold
som er avdekket og innarbeide foreslåtte tiltak ved videre planlegging og prosjektering
kan faren for uønska hendelserreduseres.
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Målestokk 1:200 / 1:100

Detalje A
Detalje B

A2

Målestokk 1:300

Tegningsformat: A3
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NN2000

Tegningsformat: A3

RH-OPPMÅLING
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NN2000

Tegningsformat: A3

RH-OPPMÅLING
EUREF89 - SONE32
NN2000

Tegningsformat: A3

RH-OPPMÅLING
EUREF89 - SONE32
NN2000

Tegningsformat: A3

RH-OPPMÅLING
EUREF89 - SONE32
NN2000

Tegningsformat: A3

RH-OPPMÅLING
EUREF89 - SONE32
NN2000

Tegningsformat: A3

RH-OPPMÅLING
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NN2000

Tegningsformat: A3

RH-OPPMÅLING
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NN2000

Tegningsformat: A3

RH-OPPMÅLING
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NN2000
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NN2000

Planbestemmelser
4071 VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL.
Arkivsak:
Arkivkode:
Sakstittel:

16/1518
PLANR 4071
PLAN 4071 - DETALJREGULERING FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ 141/46 MFL.

Datert: 22.06.20

1. Planens hensikt
Planen skal legge til rette for utbygging av 5 nye boenheter med
tilhørende anlegg og avkjørsel fra fylkesveg 4808 Storasundvegen.
Eksisterende boenhets avkjørsel legges om. Planen gjelder for det området
som er vist på kart med planavgrensning.

Området reguleres til følgende formål:
Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse
Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse
Lekeplass

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)
Kjøreveger
Fortau
Annen veggrunn - teknisk infrastruktur
Annen veggrunn – grønt
Renovasjon

Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3)
Friområde
Vegetasjonsskjerm

Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a)
Sikringsone - Frisiktsone
Sikringsone – bratt skrent

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet
2.1

Prinsipper om universell utforming skal inngå i planlegging av bebyggelse og
anlegg.

2.2

Utbygging av kommunalteknisk samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal
kun skje i henhold til godkjent teknisk plan.

2.3

Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016
gjøres gjeldende for planen.

2.4

Dersom man under gjennomføring av planen støter på arter/miljø som er
fredet/vernet etter naturmangfoldloven må kommunens naturforvalter straks
varsles.

2.5

Innenfor formål hvor byggegrense mot sjø ikke fremgår av plankartet er
byggegrensen sammenfallende med formålsgrensen.

2.6

I avkjørselen til Fv. 4808 er det kun tillatt med inntil 10 boenheter, herav 5 stk. innen
regulert område BK1 og BK2.

2.7

Med søknad om nye boliger, veg, byggemodning etc. skal det følge detaljert og
kotesatt utomhusplan for hele planområdet i målestokk 1:500. Planen skal vise
planlagt bebyggelse, eksisterende og planlagt terreng, beplantning (allergivennlige
planter), belysning, skilt, trapper, forstøtningsmurer, utforming av veger,
avkjørsler, stigningsforhold, fast materiale på veger, naturlige ledelinjer,
bilparkering, sykkelparkering, avfallshåndtering, oppholdsareal, vinterbruk med
snølagring og hvordan tilgjengelig/universell utforming er ivaretatt.

2.8

Det kreves følgende tiltaksklasser for nye boliger:
Arkitektur klasse 2
Landskapspleie/uteområde klasse 2
Geoteknisk vurdering av stabilitet tørrmurer klasse 2.

2.9

Dokumentasjon til at krav til slokkevann, og oppstillingsplass for brannvesenets
biler og utstyr, er tilfredsstillende skal vedlegges byggesøknad.

3. Bestemmelser til arealformål
3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)
Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg (felt BK1, BK2 og BF)
Tillatt bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 40 % av tomtas nettoareal jf. H -2300
veileder grad av utnytting.
Det tillates bolig med inntil 2 etasjer. Takterrasse tillates på tak.
Ny boligbebyggelse skal ha flatt tak.
På hver tomt skal det opparbeides parkeringsplass for 1 bil utenom garasje.
Også snuplass skal opparbeides samtidig med boligen. Felles atkomstveg kan
benyttes som del av snumulighetene, men må oppfylle gjeldende kommunale
siktkrav.
Boligene skal ha soleksponert uteplass. Uteplass skal være soleksponert minimum 5
timer ved vårjevndøgn med hovedtyngde rundt kl.15.

3.1.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (felt BF)
I området skal det stå 1 frittliggende enebolig med tilhørende anlegg.
Ved byggemeldinger for boliger skal garasjer vises på situasjonsplanen selv
om de ikke skal oppføres samtidig med boligen.
Ved nybygg av bolig skal byggets høyeste punkt ikke overskride kote + 17,5 m.
Eksisterende boligs mønehøyde skal ikke overskride kote + 18,5.
Ved byggemelding av bolig skal garasjeplassering vises på situasjonsplan selv om
garasjen ikke oppføres samtidig med boligen.
Garasjer tillates oppført med maks byggehøyder inntil 5m fra gjennomsnittlig
planert terreng. Garasje skal ikke benyttes til beboelse. Garasje skal tilpasses
bebyggelsen på eiendommen med hensyn til utforming og material- og fargevalg.

3.1.2 Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse (felt BK1, BK2.)

I området skal bebyggelsen bestå av konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende
anlegg. Bygningene kan oppføres som frittliggende boliger, eller i par.
Det kan oppføres maks. 5 boenheter på områdene. 3 enheter på BK1 og 2 enheter på
BK2. Tiltak tillates oppført i grensen mellom tomtene, såfremt branntekniske krav er
oppfulgt. Mot eiendomsgrense til BF gjelder avstandsregler i plan- og
bygningsloven.
Bygningers høyeste punkt skal ikke overskride kote + 18,0 m på felt BK1 og kote
+15,0 m på felt BK2.
Bygninger skal prosjekteres ut fra kotehøyde +11,5 på felt BK1. På felt BK2 skal
bygninger anlegges med inngang i 2. etasje, og bygningens grunnflate prosjekteres
ut i fra kotehøyde + 8,5. Det tillates at kotehøyden senkes dersom KV anlegges
lavere enn kote +12. Bygningenes høyder må da også senkes tilsvarende høyden
grunnflaten senkes.
Boliger skal anlegges med garasje som integrert del av bygningskroppen. Det
tillates ikke oppført frittliggende garasjer/carporter.
Bygninger skal ligge innenfor en grå eller brun fargeskala etter NCS – systemet,
med 60 – 80 % mørkhet og maks 20 % kulør, eller tilsvarende beiset. Alle bygninger
skal ha samme farge. Inngangspartier og inngangsdører kan ha individuelle
kontrastfarger.

3.1.2.1 Juridiske linjer
Trær (sosi kode 1272) skal plantes når bebyggelsen for øvrig anlegges.
Sikringsgjerde skal oppføres som mur i henhold til TEK17 kapittel 12 som vist i
kartet.
Støttemur: Mellom sikringsgjerde og planbegrensingen i BK1 og f_VGS er det på
plan vist sikringssone. Her er det oppført tørrmur i varierende høyder. Denne skal
være sikret mot utglidning.
Bestemmelsesområder #2-1 og#2-2: Kan brukes til å anlegge parkeringsplass til bil
for bolig innenfor BK1.
Bestemmelsesområde #2 – 3: Skal anlegges med veganlegget for øvrig som
hvilerepos og sikres mot fall. Det tillates at det plasseres benker eller tilsvarende på
området. Området skal inngå i teknisk plan.

3.1.3 Lekeplass (felt o_LEK.)

Lekeplasser/ balløkke skal opparbeides som vist i planen i henhold til kommunal
norm. Situasjonsplan for lekeplassene skal godkjennes av kommunen. Lekeplassen
skal være offentlig.

4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)
4.2.1 Kjøreveger (felt f_KV.)

Området skal nyttes til kjøreveg med tilhørende anlegg. Avkjørsel skal opparbeides
i henhold til Statens vegvesens håndbok N100. KV skal ellers opparbeides som vist i
planen. Vegens utførelse skal være i henhold til kommunal norm kapittel 4 anlegg –
utførelse.
KV skal anlegges med inntil 10 % stigning, men stigning inntil 12,5 % tillates over
30 meter dersom det;
A) dokumenteres at en senkning av terrenget for å gjøre dette mulig medfører en
uakseptabel risiko knyttet til oppført tørrmur eller andre forhold i grunnen, jf.
planbestemmelse 7.4.
Eller;
B) dokumenteres at tilrettelegging av inntil 10 % stigning utgjør en uforholdsmessig
byrde etter § 17 i Lov om likestilling og forbud mot diskriminering.
Bergskjæring skal utformes som nær vertikale skjæringer (10:1 eller brattere).
Bergskjæring skal renskes for løst berg og sikres mot nedfall i vegen. Vegen skal
være sikret mot iskjøving og nedfall av is.
Veg merket f_KV skal være felles adkomst for felt BK1, BK2 og BF.

4.2.2 Fortau (felt o_F)

Området skal nyttes til offentlig fortau. Fortau skal opparbeides som vist i plan,
samtidig med veganlegget forøvrig. Offentlig fortau skal overtas av tilstøtende veis
veimyndighet.

4.2.3 Annen veggrunn (felt AVG, AVT)
Tekniske anlegg – skal brukes til grøfter og tekniske anlegg i forbindelse med
veganlegget for øvrig.
Grønt – skal brukes til skråninger og sikring av skrent/brattheng.

4.2.5 Renovasjon (felt f_R.)

Området skal tilrettelegges for -og benyttes til- oppstilling av renovasjonsdunker og
for innsamling av avfall med renovasjonsbil. Felles renovasjon er felles for BK1, BK2
og BF.
Avfallsplass skal innegjerdas og sikres mot fallende gjenstander ned i fylkesvegen.
Om nødvendig for å hindre fallene gjenstander, skal renovasjonspunktet bygges over
med tak.

4.3 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3)
4.3.2 Vegetasjonsskjerm (felt f_VGS)
Felles for BK1. Området skal beplantes med klatreplanter i området mellom støttemur
og sikringsgjerde.

5. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8)
5.1.1 Faresone - (felt H190_1)
Bratt skrent. Sikres mot fall med støttemur og sikringsgjerde i BK1. I AVG kan det
gjøres nødvendige tiltak for å sikre underliggende vegareal.

5.1.3 Sikringsone - Frisiktsone (felt H140_1,_2,_3,_4 og _5)

Frisiktsoner i avkjørsel fra f-KV til Fv. 4808, samt frisiktsoner i kurver på KV, skal
anlegges samtidig med anlegget for øvrig. I frisiktsoner skal det være frisikt ned til
en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum.
Frisiktsone H140_3 på AVT1 skal være i plan med tilstøtende vegareal.

7. Rekkefølgebestemmelser
7.1

Alle kjøreveger og private avkjørsler med frisiktsoner skal opparbeides som vist
i planen og ferdigstilles før bebyggelsen de skal betjene tas i bruk.
For avkjørselen med Fv. 4808 må det utarbeides tekniske planer som skal
godkjennes av veimyndigheten før igangsettingstillatelser innen planområdet kan
gis. For alle tiltak som berører riks- eller fylkesveier, også kryss i tilknytning til
disse, skal det foreligge teknisk plan godkjent av veimyndighetenfør igangsetting.
Teknisk plan skal også omfatte skjæring vist som Annen veggrunn – grøntareal i
plankartet.

7.2

Tekniske planer (veg, vann- og avløp m.m.) må godkjennes av kommunen før
igangsettingstillatelse kan gis, jf. PBL § 18-1.

7.3

I forbindelse med prosjektering av boligfelt skal støybelastningen på
nye boliger utredes. Støybelastningen skal beregnes etter krav fremsatt i
T-1442 og tilfredsstille kravene for inne- og utendørs grenser. Beregningene
skal være utført før det gis igangsettingstillatelse for boligene.
Eventuelle tiltak mot støy skal være utført før brukstillatelse på boligene gis.

7.4

Før igangsettingstillatelse kan gis må det foreligge stabilitetsgodkjennelse på
oppført tørrmur i overgangen mellom områder BK1 og VGS.

Planområdet markert omtrentlig med rød sirkel.
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Kapittel 1: Bakgrunn for planarbeidet
Planforslaget er fremma som ny detaljreguleringsplan etter lov om planlegging og
byggesaksbehandling § 12 – 3.
Skjalg Lothe er eier av 141/46 og er tiltakshaver.
EDB – Tjenester Norge Ltd fremmet planen til 1. gangs behandling.
Planarbeidet skal legge til rette for en ny avkjørsel far fylkesvei 4808 Storasundvegen og 5
nye boenheter, samt en eksisterende bolig.
Planarbeidet er i tråd med kommuneplanens arealdel og anses ikke å trenge
konsekvensutredning.

Kapittel 2: Planprosessen
EDB-tjenester LTD utarbeider planforslaget samt varsler berørte grunneiere/naboer om
oppstart av planarbeidet. Offentlige myndigheter blir også skriftlig varslet samt
annonsert i Karmøynytt og på www.karmoy.kommune.no, jfr. krav i PBL til digital
kunngjøring.
Innkomne merknader og uttalelser som er mottatt i forbindelse med oppstart av
planarbeidet er vurdert og i størst mulig grad hensyntatt.
Frist for innspill ble satt til 05.10.2016
Planområdets avgrensing ble vist iht. kartutsnitt fig.1.
Planforslaget ble behandlet første gang i hovedutvalg for tekniske saker og miljø
08.06.2017. Etter protester fra naboer har planforslaget blitt vesentlig endret, samt
utstrekningen av planforslaget er endret, se fig. 2.
RH – Oppmåling AS overtok som konsulent for tiltakshaver etter EDB – Tjenester.
Eksisterende avkjørsel hadde ikke optimal geometri og vi valgte derfor å etablere ny
avkjørsel 25m mot nord for eksisterende avkjørsel iht. SVV håndbok N100.

Figur 1 varslet planområde ved oppstart

Figur 2 Planområdet etter at planforslaget er omarbeidet som følge av naboprotester.

Kapittel 3: Planstatus:
Fylkeskommunale planer
 «I spredtbygde områder med lav befolkningsvekst, kan det åpnes for et mer
differensiert bosettingsmønster. Den detaljerte prioriteringen og rekkefølge i
utbyggingen defineres gjennom kommuneplanleggingen.»
- Regional plan for areal og transport på Haugalandet, KAP 4.3, side 35


Fylkesdelplanen for universell utforming:
I fylkesplanen for universell utforming er det ei overordna målsetting at universell
utforming skal være strategi i all fysisk planlegging. Bestemmelser med krav om
universell utforming skal være innarbeidd i alle reguleringsbestemmelser der dette
er relevant.

Kommuneplanens arealdel og bestemmelser, og eventuelle berørte kommunedelplaner
I kommuneplanen er område vist utnyttet til boligformål, se fig. 3.
Planforslaget er således i tråd med kommuneplanens arealdel.

Figur 3 planområdet i kommuneplanen.

Området er ikke fra før detaljregulert. I nordøstre hjørne av planforslaget grenser det til
reguleringsplan for Osnesvegen, vedtatt 10.12.1991. Det er ingen pågående planarbeider
ellers i området.

Kommunedelplan for klima og energi 2017 – 2020 (vedtatt i kommunestyret 23.10.2017)
Klima- og energiplanen viser hvordan en skal redusere klimagassutslipp og energiforbruk i
Karmøy, samt hvordan Karmøy-samfunnet skal tilpasses konsekvensene av klimaendring.
I
vedtaket heter det blant annet at Karmøy kommune skal arbeide for en nullvekst i
personbiltransporten, og i økende grad å tilrettelegge for transportformer som gange,
sykkel og
kollektiv.
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2021 (vedtatt 11.12.2017)
Denne planen er ment brukt som et nyttig styringsredskap for å få en god og ikke minst
behovsrettet utvikling innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Det er ønskelig at
planen skal bidra til økt innsikt i kommunens situasjon og utfordringer innenfor
fagområdet og utviklingstrekkene videre. Kommunen skal ha idrettsanlegg og
friluftsområder i nærmiljøet hvor folk bor. Et viktig delmål for å nå dette er økt
hverdagsaktivitet. Tilrettelegging for å gå til skolen, sykle/gå til jobben, mindre bruk av bil
og lignende kan være tiltak for å oppnå
dette.

Kapittel 4: Dagens situasjon
Planområdets beliggenhet:
Området ligg sentralt på Vikjå i Torvastad, på et høydedrag med utsikt i flere
retninger, bl.a. over Karmsundet til Risøy og Haugesund sentrum. Planområdet har
atkomst fra Storasundvegen i øst. I vest ligger Torvastadvegen. Torvastadvegen og
Storasundvegen møtes i kryss med Osnesvegen rett nord for planområdet. Planområdet
ligger Planområdet med veganlegg er ca. 5.1 daa (5100.7 m2). Fra kaien i Vikjå er det 50-100
m til området.

Torvastadvegen

Storasundvegen

Figur 4 Planområdets beliggenhet på Karmøy

Eksisterende:
Topografi
Vest for planområdet skråner Storasundvegen fra mellom kote 5 og 6 til kote 2
nord for planforslaget, før det begynner å stige mot kote 3 i øst på Torvastadvegen.
Platået det skal bygges på er grovplanert til kote 12. Eksisterende bolig ligger på
omlagt 11. Det er reist tørrmurer i skråningene mot eksisterende bebyggelse.
Like sør for planområdet ligger en høyde i terrenget på eiendom 141/13 med topp
på høydekote 16. Sør for denne ligger en annen høyde, som stiger til høydekote 30.
Høydedraget strekker seg i en nord – sør retning. I luftlinjer er det om lag 130 meter
mellom planområdets topp og høyeste punkt på dette høydedraget.
Vest for planområdet ligger et høydedrag som også strekker seg i en nord – sør
retning. Høyeste punkt er ca. 20, 7 meter over havet. Toppen på dette høydedraget
er om lag 135 meter i luftlinje fra planområdets topp.
Nord for planområdet ligger to høydedrag, et henholdsvis i direkte nordlig retning
for planområdet og ett i en nordvestlig retning. Høydedraget rett nord for
planområdet har toppunkt på om lag 25 meter over havet. Høyden i nordvest ligger
på om lag 21 meter over havet.
Høydedragene er adskilt med søkk, hvor veier og den eldre bebyggelsen er bygd.
Nyere bebyggelse ligger i skråningene opp mot høydedragene, og i nord tett mot
toppen av høydene.

Vegetasjon
All løsmasser ble fjernet fra planområdet ved sprenging av bebyggelsesområdet.
Lekeplassen har gressdekke. Eksisterende bolig har stedvis gjenværende hageareal,
men dette er marginalt, se fig. 5. Løsmassene skal tilbakeføres til planområdet
under sluttføringen av utbyggingen.

Figur 5 planområdet etter nedsprenging og planering

Sol- og skyggeforhold
Høyden har naturlige gode solforhold. Det er ingen av høydedragene rundt som
skaper skyggeforhold innenfor planområdet. Vegetasjon på den umiddelbare
høyden sør for planområdet på eiendom 141/13, skaper noe skyggeforhold på
eksisterende bolig i planområdet (bolig på eiendom 141/14).
Grunnforhold (stabilitet, ledninger, ev. rasfare, forurensing i grunn)
Grunnen i utbyggingsområdet er berggrunn. Det er bygd støttemurer i partiene mot
tilliggende bebyggelse. Mot fylkesvegen (Storasundvegen) er det gjort rassikrende
tiltak. Det er ikke tidligere virksomhet knyttet til planområdet, og det er derfor ikke
mistanke om forurensing i grunn.
Annen forurensing (lyd, luft)
Planens byggeområder ligger utenfor støyprognosekart for 2025, se fig. 6. Det er
ellers ikke bedrifter eller annen aktivitet i området som innebærer fare for lyd-, lufteller støyforurensing.

Figur 6 Det gule området er støysone etter prognose for 2025

Bebyggelse og grunneier forhold
Det er en eksisterende bolig i planområdet. Bygningen er en eldre enebolig. Det er
ikke nødvendig å rive eksisterende bolig for å gjennomføre planforslaget.
Boligen har i dag atkomst over 141/13 og 141/46. Avkjørsel fra Storasundvegen
ligger på mellom kote 6 og 7, og stiger til kote 11 over ca. 50 meter. Avkjørselen
ligger i en sving og er delt med 4 andre enheter.
Bebyggelsen rundt planområdet består i hovedsak av eneboliger, iblandet noen
tomannsboliger. Om lag 135 meter sørøst for planområdets avkjørsel ligger tre
leilighetsbygg. Bebyggelsen er spredt foruten leilighetsbyggene.
Det er en blanding av eldre og nyere bygninger i området rundt planområdet. Den
eldre bebyggelsen er eneboliger i lyse farger, med skifertak eller rød takstein.
Takene er saltak. Nyere bebyggelse har en blanding av saltak, valmede tak og flate
tak, stort sett med svart eller grå takstein. Selv om mange er lyse i farge, er noen
malt eller beiset i mørke farger, som rødt og brun/dyp grå.
Grunneierforhold:
Innenfor planområdet:
Gnr.
141

Bnr.
46

141

14

140

269

141

175

141

64

Eierforhold
Privat
(tiltakshaver)
Privat
(berørt part)
Offentlig
(veg)
Offentlig
(veg)
Offentlig
(LEK)

Grensene i planområdet er innmålt.
Tilliggende planområdet (naboer):
Gnr
141

Bnr
13

141

61

141

156

141

59

141

63

141

62

141

122

140

11

140

69

140

16

Eierforhold
Privat
(nabo)
Privat
(nabo)
Privat
(nabo)
Privat
(nabo)
Privat
(nabo)
Privat
(nabo)
Privat
(nabo)
Privat
(nabo)
Privat
(nabo)
Privat
(nabo)

Sosial infrastruktur
Beboerne sokner til Torvastad skole beliggende 2,3 km fra stedet. Elevene vil da
følge Torvastadvegen mot Bø på opparbeidd fortau for hele strekningen.
Til nærmeste barnehage (Espira Litlasund barnehage) er det ca. 600 m. langs
Storasundvegen (sørgående retning). Det er ikke fortau på deler av strekningen.
Til nærmeste nærbutikk er det 2,85 km, i sørgående retning langs Storasundvegen.
Store deler av strekningen mangler fortau/løsning for gående/syklende.
På Storesund/Bjørgene er det opparbeidd mange fine turløyper. Videre er det 1,5
km til Torvastad golfbane og 2,3 km til Torvastad idrettslag (hall + baner)
Nord for område ved sjøen (nordspissen av Karmøy) er det mange fine fiskeplasser.
Litt avhengig av hvor en begynner å måle fra innenfor planområdet er det 150 - 200
meter til opparbeidet lekeplass. Lekeplassen er offentlig og fungerer som lekeplass
for et større område med sprett bebyggelse.

Teknisk infrastruktur

Planområdet er ikke tidligere utbygd. Alle tekniske anlegg må opparbeides nytt og
tilkobles offentlige nett.
Kollektivtilbud
Det er cirka 140 meter til nærmeste holdeplass. Det er 6 avganger daglig i sørgående
retning (mot Haugesund). For de som skal sørover på Karmøy må de bytte buss på
Bø.
Overordnete gang- og sykkelveisystem
Langs Torvastadvegen går det gang- og sykkelveg sørover til den passerer
Hålandsvegen. Storasundvegen mangler løsninger før gående og syklende mellom
Vikjå og Hålandsvegen (Hålandsvegen er en tverrforbindelse mellom
Torvastadvegen og Storasundvegen).
Avstand til sentrum
Nærmeste sentrum er på Norheim, som er cirka 6,3 km fra planområdet.
Kjøreatkomst
Planområdet har i dag atkomst over 141/13. Dette er en midlertidig løsning. Veien
er gruset og brukt av eksisterende bolig på 141/14 og under sprengningsarbeidene
ved planering av området.
Trafikkmengde på adkomstvei/samlevei
Iht. Vegvesen.no er ÅDT 1900, gjeldene for 2017 med andel lange kjøretøy 10 %.

Kapittel 5: Planforslaget
Overordnet ide:
Det planlegges 5 nye boenheter innenfor planområdet, fordelt på to felt med henholdsvis 3
og 2 enheter. Eksisterende bolig blir liggende som den er, men får ny atkomst. Atkomst fra
Storasundvegen legges om fra dagens atkomst til en nordligere avkjørsel. Eksisterende
lekeplass sikres gjennom reguleringsplanen som lekeareal for et større område med spredt
bebyggelse.

Figur 7 Planforslaget

Arealbruk:
Planområdet dekker et areal på ca. 5,1 dekar. Bildet fig. 7 viser fordelingen av areal
på de ulike formålene. Tallene i tabellen under er rundet av.

Benevnelse

Full navnsetting

Areal da

BF

Bolig – frittliggende

0,434

BK1

Bolig konsentrert felt 1

0,94

BK2

Bolig konsentrert felt 2

0,66

f_R

Renovasjonsanlegg

0,03

o_LEK

Lekeplass

0,72

f_KV

Kjøreveg

0,45

o_F1

Fortau

0,2

AVT

Annen veggrunn tekniske anlegg

0,21

AVG

Annen veggrunn grøntareal

0,87

f_FRI1

Friområde

0,17

f_vgs

Vegetasjonsskjerm

0,5

Det planlegges for 5 nye enheter fordelt henholdsvis 3 enheter på felt BK1 og 2 enheter
på felt BK2. Bebyggelsen planlegges med 40 % BYA. Fig. 8 viser en mulig deling av
arealene slike at bygningene ligger innenfor arealbegrensingen i planbestemmelsene.
På modellen har boliger på felt BK1 en grunnflate på 80kvm og boliger på felt BK2 en
grunnflate på 100 kvm. Bygningene må anlegges med garasje som del av
bygningskroppen. Det er ikke plass til frittliggende garasjer innenfor felt BK1 eller felt
BK2. Dette kommer også frem på illustrasjonen. På fig. er det bare areal innenfor de
hvite strekene som er medregnet i utregningen av % BYA. Sikringssonen er vist med
boligformål på denne figuren fordi strekene kom bedre frem med samme farge på
begge sider.

Figur 8 Mulig tomteinndeling

Bebyggelse, struktur og tiltak:
Bygninger på felt BK1 skal anlegges innenfor bygningsgrensen. Bygningsgrensen er
lagt mot veg samt mot kantene av berget planområdet ligger på. Bygningene er lagt
bort fra kantene etter en vurdering av landskapet. De virker mindre bratte dersom de
legges noe i bakkant og profilen kan mykes opp med trær eller busker. Profilen vil da
kunne sammenlignes med eksisterende slake åser og bergtopper i området. Se fig. 9 og
fig 10 for sammenligning. På fig. 10 er bygningenes 2. etasje lagt ytterligere inn, både
for å få en veranda i annen etasje, men også for å få en bedre overgang mellom høyeste
punkt på planlagt bygningsmasse og bygningsmassen på nedsiden av berget. Dette gir
også mulighet til å anlegge tilfredsstillende uteareal på bakkeplan mot vest. Plasseres
bygningene lengst mulig mot kanten som vist på fig. 9 mister en mulighet til å anlegge
uteareal mot vest. En har da kun anledning til å anlegge uteareal på østsiden, som også
er tilkomstsiden. Oppkjørsler anlegges sjelden sammen med gode utearealer, og
spesielt ikke eksponert mot øst.

Figur 9 bygninger på BK2 sett fra Torvastadvegen. Bygninger er plasser langs kanten. Illustrasjon fra
RH Oppmåling AS

Figur 10 Bygninger på felt BK1 sett fra Torvastadvegen i henhold til byggegrensen i kartet og med
beplantning.

Høyder:
Planområdet er planert til kotehøyde +12. Dette blir utgangspunkt for videre
prosjektering av bygningene. For felt BK1 skal bygningene ha to etasjer, med maks
byggehøyde på kote + 18. Ved beregning av høyden er det lagt til grunn av bygningene
skal ha to etasjer. I utgangspunktet regner en med at etasjene har standard etasjehøyder
på 2,4 meter innvendig høyde. For etasjeskillene er det gått ut i fra et bjelkelag 48 x 198
mm (ca. 20 cm), 22 mm sponplater, 15, mm parkett, 13 mm gulvgipsplater og 20 mm
trinnlyddempere, samt takplater og rom for eventuelt større bjelkedimensjoner gir 30 –
40 cm totalt. Grunnmur og gulv regnes til 0,5 meter. Med tak regner en med at høyden

ligger innenfor 6,5 meter fra ferdig planert terreng til gesims. Byggehøyden i felt BK1
settes derfor til kote + 18,5.
BK2 har fallende terreng mot KV i øst. I felt BK2 skal boligene anlegges med en
sokkeletasje, slik at en har inngang fra KV i vest på kote + 12 i bygningens andre etasje.
Første etasje ligger på kote + 9. Med samme høyder som for felt BK1 gir dette en
maksimal byggehøyde på kote + 15,5. Denne høyden gir en mindre dominerende effekt
mot horisonten enn dersom BK2 legges på samme byggehøyde som BK1. Det gir også
en bedre terrengtilpasning innenfor feltet, enn om bygningene bygges opp i terrenget
på en kunstig flate.
Det er gitt samme byggehøyder (6,5 meter) og utnyttelsesgrad for felt BF.
Justering etter høring (perioden 5.3.20 – 16.4.20): Dersom det viser seg at veien KV kan
senkes, åpnes det for at høydene gitt i planbestemmelsene for prosjektering kan justeres
ned i forhold til hva som gir en mest hensiktsmessig tilkomst til adkomstveien. Vær
oppmerksom på at illustrasjoner i planbeskrivelsen er utarbeidet med tanke på at
bygningene er prosjektert ut i fra kote 12 på BK1.
Avstander:
Innenfor felt BK1 og BK2 kan bygningene legges vegg i vegg som rekkehus, eller stå
frittstående som frittstående eneboliger. Bygningene tillates oppført inntil fremtidige
tomtegrenser, så lenge de tilfredsstiller behov for brannvegger. Det tillates ikke oppført
frittstående garasjer/carporter. Dette er delvis for å sikre tilstrekkelig uteareal på
bakkeplan, men også for å sikre luft mellom bygningene. Det er et begrenset areal
tilgjengelig, og en større bygningsmasse enn det planen legger opp til slik den er
forelagte i forslaget vil være overdimensjonert i forhold til arealet.
Mot tomtegrensen til eiendom gnr/bnr 141/14, felt BF, gjelder avstander til tomtegrense
som gitt i plan- og bygningsloven.
Brystning på felt BK1:
På felt BK1 er det vist to murer. Det ene er en forstøtningsmur som sikrer skråningen.
Den andre er en brystning (sikringsgjerde) med hensyn til landskapet. Det ble vurdert
om det var mulig å senke terrenget innenfor planens byggeområder til kote + 11 og
bevare en brystning på cirka en meter for å gjøre overgangen mellom berget og
bygningene mindre dominerende. Eksisterende forstøtningsmur gjør dette vanskelig,
siden en ytterligere nedsprenging kan undergrave muren. Det er i stedet foreslått at det
reises en mur på kanten av BK1 for å oppnå samme effekt. Overgangen mellom hage og
skrent må uansett sikres, og denne måten gir samtidig en positiv landskapseffekt.
Takform og farge:
Det har i saken blitt vurdert to typer takform. Saltak, som er den tradisjonelle
takformen i området, og flate tak. Samtidig ble det vurdert bruk av farger og eventuelt
materiale for skråtak. Det ble konkludert med at mørk grå eller mørk brune bygninger
med flate tak lettere glir inn som en del av landskapet enn lyse bygninger med saltak.
Se fig. 11 og fig. 12. Skråtak viser igjen mot horisonten når de kommer opp. Selv med
bruk av matt grå taksten eller skifer ville det vært vanskelig å få en takflate som ikke

brøt horisontlinjen med enten farge eller på grunn av vinklene på takene. Flate tak gir
en rettere linje mellom bygningene, som gir en mer naturlig overgang mellom de
omkringliggende høydene og planområdets byggehøyde når det sees på avstand.
Mørk grå eller mørk brun som bygningsfarge er også et grep for at bygningsmassen
skal være mer tilpasset terrenget. Inngangsparti og dører tillates i kontrastfarger for
individualisering av bygningene. Disse partiene er vendt inn mot KV og vil ikke være
synlige på avstand.

Figur 11 Illustrasjon utarbeidet for vurdering av lyse bygninger med saltak.

Figur 12 illustrasjon utarbeidet for vurdering av mørke bygninger med flatt tak. Dette er alternativet
planen legger opp til.

Trær:
Det er vist 7 innregulert trær på plankartet. 4 av disse viser blant annet på fig. 12. Trærne er
et innslag som er hentet fra høydene omkring planområdet. De myker opp overgangen
mellom bygningene og berget, tar opp noe av høyden mellom takflatene og
planeringsflaten, og skaper en sammenheng mellom byggeområdet og høydene som ligger
rundt planområdet. Trærne på illustrasjonene er 4 – 5 meter høye.

Samferdselsanlegg:
Det skal opparbeides ca. 100 meter felles vei med avkjørsel til fv. 4808 Storasundvegen i
øst. Fellesveg KV skal være felles for de som har adkomst til sine boliger via veien.
Avkjørselen til fylkesveien skal prosjekteres og opparbeides i henhold til N100 og
godkjennes av Rogaland fylkeskommune som veimyndighet. Fig. 13 viser avkjørselens
lengdeprofil. Fig. 14 viser hele lengdeprofilen. Avkjørselen planlegges med svingradius
6,00 og tilhørende siktsone.

Figur 13 lengdeprofil avkjørsel. Utarbeidet av RH Oppmåling AS.

Figur 14 Lengdeprofil av KV. Utarbeidet av RH Oppmåling AS

Fellesvegen anlegges med 4 meters bredde og 1 meter grøft på hver side. KV planlegges
med to avvik fra kommunal norm. Over en strekning på 30 meter (mellom stolpe 5 og
35 i lengdeprofilen fig.14) stiger veien 12,5 % (=1:8). På grunn av terrenget får en ikke
redusert dette stigningsforholdet ytterligere. Dette er innenfor bestemmelsene i
Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig
veg, kapittel II, punkt 3.
Det andre avviket er svingradius på fellesvegen der snuhammeren er. Senterlinjen har
svingradius lik 10 meter. Dette gir en svingradius i ytterkant sving på 12 meter. I
henhold til Statens vegvesens håndbok N100 skal veier dimensjoneres med minimum
svingradius 12,0 meter i ytterkant vei (ytre karosserihjørne foran på kjøretøyet) for
lastebiler inkludert brannbiler med stige, samt breddeutvidelse i form av ekstra annen
veggrunn – teknisk infrastruktur. Vegen skal i utgangspunktet kun brukes av
personbiler. Større kjøretøy enn en renovasjonsbil å være unntak på veien. ÅDT
tilsvarer 5X6 boenheter, og farten på slike veier er lav. 3o km/t eller mindre. Personbiler
kan bruke arealet som et areal til å kjøre ut av veien dersom det skulle være behov for
det. Veien er fremkommelig for utrykningskjøretøy og avviket anses derfor som
akseptabelt.
Det er krav til utforming og sikring av skråninger i berg i planbeskrivelsen.

Figur 15 Sporingskurve lastebil 120 grader

Avkjørsel fra KV til BF:
Store deler av platået BK1 og vestlig del av BK2 ligger på, er planert til kotehøyde + 12,
0 meter. BF ligger på kotehøyde + 11,3, og høydeforskjellen forutsetter dermed at veien
og terrenget senkes i enden av KV.

Figur 16 Utarbeidet av RH Oppmåling AS. Viser detalj av lengdeprofilen i enden av KV, ved
avkjørselen til BF.

Etter at planen ble lagt ut til høring (perioden 5.3.20 – 16.4.20), er det gjort justeringer i
planbestemmelsene. Veien skal ha en stigning inntl 10 %, men dersom
terrengendringene for å få dette til viser seg å være en fare for oppført tørrmur eller
andre elementer i grunnen, eventuelt at det dokumenteres at tiltaket er en
uforholdsmessig byrde etter § 17 i Lov om likestilling og forbud mot diskriminering,
tillates veien bygget som beskrevet med 12,5 % stigning som beskrevet ovenfor.

Alternativvurderinger:
Det er blitt vurdert om det er mulig å la BF beholde eksisterende avkjørsel. Rent bortsett
fra at denne utkjørselen er utflytende og derfor uoversiktlig, er den også bratt. Over om
lag 50 meter stiger den fra høydekote + 6 til + 11. Det bratteste partiet er mellom 10 – 20
meter fra hovedveien, hvor stigningsgraden ligger på rundt 15 %. Avhengig av hvor
man begynner å måle kan dette tallet variere noe mellom 12 % og 16 %, dersom man
operer med en avstand innenfor de 30 meter første meterne. Det er høyere på
strekninger enn anbefalt stigning på adkomstveier, og høyere enn stigning som er gitt i
forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig
veg.
Ny avkjørsel skal ligge mest mulig vinkelrett på offentlig veg, og for å få dette til blir
veien liggende slik at den skjærer inn i eksisterende avkjørsel fra BF. En direkte
konsekvens av dette er at BF må inn på ny avkjørsel KV for å ha avkjørsel. I forhold til
trafikksikkerheten vurderes dette som det beste alternativet.

Figur 17 høydeprofil første 30 meter av eksisterende avkjørsel. Hentet fra hoydedata.no, en av
Kartverkets tjenester.

Parkering:
I henhold til Karmøy kommunes bestemmelser for arealdelen til kommuneplanen, skal
eneboliger ha 2 parkeringsplasser per enhet. Planforslaget legger opp til at en enhet
legges i garasje, som del av bygningskroppen, og en parkeringsplass utenfor garasjen.
For felt BK1 er parkeringsplasser utenfor garasje vist med bestemmelsesområder for å
sikre nødvendig areal.

I felt BF for eksisterende bolig er det tillatt å oppføre frittliggende garasje.

Kollektivtrafikk:
Det er ca. 140 meter til nærmeste bussholdeplass. Denne ligger langs Storasundvegen,
nord for planområdet. Det er fortau langs Storasundvegen i nordlig retning.
Planforslaget vil ikke påvirke holdeplassen. Det er ikke trolig at utbygging av 5
boenheter vil ha nevneverdige konsekvenser for kollektivtrafikken.

Figur 18 Bilde fra google maps.no. Det viser holdeplasser for buss nord for planområdet.

Ved utbygging av 5 nye boenheter forventes en økning i ÅDT på hovednettet på
5x5 = 25 ÅDT. Dette vil ikke ha nevneverdige konsekvenser for hovednettet.

Teknisk infrastruktur:
Vann- og avløp vil knyttes til kommunale ledninger i Storasundvegen. Det antas at
avløpet fra ny bebyggelse må føres via slamavskiller enten for hver bolig eller felles
for alle boligene. Prinsippskisse for VA – anlegg viser at to kumgrupper (KG1 og
KG2) etableres. Ny overvannskum (OV1) mot nord og vannkum (VK1) mot sørøst,
som tilknyttes eksisterende kommunal kum 2110.

Figur 19 utarbeidet av RH Oppmåling AS. Illustrasjonen viser skisse til teknisk plan.

Overvann/flomvei:
Overvann blir ført til sjø via nye ledninger. For ikke å føre flomvann ut i offentlig
vei må en dimensjonere rør for 200 års nedbør. Siden BF ligger lavere i terrenget, må
det anlegges en sluk (SF) i enden av KV som fanger opp overvann fra vei og
eventuell avrenning fra sørlig del av BK2, slik at vannet havner i
overvannsledningen.
Vannledning/brannvann:
Vannledning ved ny KG2 dekker brannvann for hele boligarealet innenfor
planområdet. Vannledning er tilknyttet kum 2110 gjennom kum VK1.
Avfallshåndtering:
Området (formål R) skal nyttes til felles renovasjon for boligene innenfor
planområdet. Renovasjonspunktet skal sikres mot nedfall på fylkesveien.
Renovasjonsbil skal snu ved snuhammer som vist i plankartet.

Universell utforming:
Planbestemmelsene stiller krav om utomhusplan i byggesak som skal vise hvordan
universell utforming ivaretas.

Sosial infrastruktur:
Gjennomsnittlig består en husholdning av 2,16 personer. 5 boenheter utgjør ikke
nok personer til å gjøre en forskjell for den sosiale infrastrukturen.

Grønnstruktur:
Eneboligene skal ha egen hage. Det er satt byggegrense slik at hageareal sikres til
boliger på felt BK1. Felt BK2 har vanlig avstand til felles veg i vest, siden innkjørsel
og parkeringsareal bør ligge i vest. Hage og uteareal bør derfor orienteres i øst slik
at solinnstrålingen kommer fra sør.
Det er avsatt areal til vegetasjonsskjerm. Dette er areal som er for bratt til at det kan
benyttes som byggegrunn, eller oppholdsareal. Av estetiske grunner er det i
planbestemmelsene krav om beplanting i form av klatreplanter, og dette er
bakgrunnen for valg av vegetasjonsskjerm som areaformål. Arealet kan ikke
medregnes som uteoppholdsareal, siden det i praksis ikke kan benyttes til dette.

Barn og unges interesser:
Planforslaget har ikke egen nærlekeplass. Det er lagt opp til at offentlig lekeplass
150 – 200 meter fra planområdet reguleres i forelagte planforslag og slik sikres som
lekeareal. Lekeplassen er lekeplass for et større område med spredt bebyggelse.
En av hovedhensiktene med nærlekeplasser er at barn skal kunne møtes og
sosialiseres sammen med andre. Dette planområdet ligger slik til at en lekeplass her
ikke vil ha en slik effekt. Det er ikke trolig at barn vil gå opp en bratt adkomstvei for
å komme til en lekeplass, med et svært begrenset antall lekekamerater i 5 boliger.
Barn som bor innenfor dette planområdet vil heller ikke ønske å leke på en
lekeplass ingen andre benytter, når samlingspunktet for området ligger 150 – 200
meter unna. Ut i fra denne vurderingen ble det bestemt at det er best at etablert
lekeplass reguleres og sikres for fremtiden for hele området som sokner til denne
lekeplassen.

Risiko- og sårbarhetsanalyse:
I forbindelse med ROS – analysen er det avdekket ett faremoment i planforslaget
som trenger tiltak utover å følge byggeforskrifter. Dette gjelder sikring av
terrengformasjon, som det er satt krav om i planbestemmelsene. Det er vist i
plankartet med støttemur og sikringsgjerde. Det første skal stabilisere
terrengformasjonen, og sikringsgjerde skal sørge for at ingen går seg utenfor
kanten.

Miljøkonsekvenser:
Planforslaget ligger usentralt til i kommunen. Det er ikke i gå- eller sykkelavstand
til sentrumsområder eller arbeidsintensive bedrifter. Det betyr at de som bor i
området, vil være avhengige av kollektivtransport eller privat bil for å komme til og
fra disse funksjonene. I et klimaperspektiv er det uheldig at planforslaget legger
opp til utbygging som kan medføre økt bilbruk.

Naturmangfold:
§8 Kunnskapsgrunnlaget
BK1, BK2 og KV er en bergknatt som er sprengt ned og planert. Det består av fast
fjell med sprengt løsmasser i et tynt lag på toppen. Det er ikke gjort registreringer i
planområdet, men i nærheten til nærområdet er det registrert ærfugl,
klengelerkespore og gulspurv (Artskart.no)
Det er ikke gjort registreringer etter at berget ble sprengt ned, men det er vurdert at
sjansen for funn er minimal.
§9 Føre-var prinsippet
Ærfuglens aktivitet er knyttet til sjøen, og det er ikke registrert hekkende ærfugl i
eller i nærheten til planområdet.
Observasjonen av klengelerkespore ble gjort i 1895. Det er stor usikkerhet knyttet til
stedslokalisjonen (radius på 2500 meter) og det er ikke gjort senere observasjoner i
området.
Gulspurv foretrekker åpent terreng med busker eller nær dyrket mark. Det er ikke
karakteristisk for planområdet.
Det er vurdert at det ikke er behov for å ta spesielle hensyn til naturmangfoldet.
§10 Samlet belastning
Samlet belastning på artene i området vurderes til å være svært liten.
§11 Kostnader
Kostnadene bæres av tiltakshaver
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Det er ikke funnet arter eller miljø som gjør det nødvendig med særlige tiltak.

Kulturminner:
Området er sprengt og planert. Det er vurdert til ikke å ha potensiale for
kulturminner slik det ligger.

Kriminalitetsforebygging:
Planforslaget legger opp til et boligområde med 6 boliger; 5 nye enheter og 1
eksisterende enhet, på toppen av et berg. Det vil kun være en tilkomstvei for bil.
Boligene er arrangert rundt adkomstvegen. Aktiviteten i området vil være naturlig
begrenset, og lett oversiktlig for de som bor i planområdet å følge med på.
Det er ut over dette lite trolig at planforslaget har hverken gode eller dårlige
konsekvenser for kriminalitetsforebyggingen.

Folkehelse:
I følge ATP Haugalandet fremmer avstander over 2 km bilkjøring, mens avstander
under 1 km fremmer gange og sykkel som fremkomstmiddel. Planforslaget er over
2 km fra sentrum, skule og nærbutikk. Barnehage er ca. 600 meter fra planområdet.
Området har derimot kvaliteter som friområder og andre grøntområder i nærheten,
som fiskeplasser og golfanlegg.
Lekeplassen er sentral for et større område med spredt bebyggelse, og fungerer som
et møtested. Det er lett tilgang til kollektivholdeplasser, men avgangen fra disse er
begrenset i løpet av en dag. Effektiv bruk av kollektivtilbudet i området krever
planlegging.
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Karmøy Kommune
Rådhuset
Pb 167
4291 Kopervik
post@karmoy.kommune.no
ATT: Yvonne S. Løvseth

PARTNERE:
TRULS BØCKMANN GRAFF
ERIC AUGUSTIN KROGH
CECILIE DAHL-JØRGENSEN PIND
I KONTORFELLESKAP MED
ADVOKAT DØVIK AS
ADVOKATFIRMAET ENGESETH AS
ADVOKATFIRMA METTEVOLL AS

ANSVARLIG ADVOKAT
Cecilie Dahl-Jørgensen Pind

Ski, 02.01.2020
Vår ref.: 51010/7263

Tilbakemelding på planforslag 4071 Detaljregulering for Vikafjellet, Vikjå.
Det vises til kommunens brev av 11.12.19 med frist for tilbakemelding 2.1.20. Svaret er
rettidig. På vegne av Skårhaug er det nødvendig med enkelte kommentarer og bemerkninger
til planforslaget. Det vises også til tidligere korrespondanse i saken.
I all hovedsak er Skårhaug uenig i planen på følgende hovedområder:
•

•

•

Vei
o Utforming av KV
o Trasevalg
o Sikring av adkomst under anleggsperioden
o Sivilrettslig: endring av veirett
Høyder
o Kotehøyde for prosjektering
o Byggehøyde
Boliger
o Plassering
o Utforming

Videre nedenfor kommenteres det på overnevnte forhold.
Det er ikke kommentert på skrivefeil, men det er kommentert på setninger som motsier
hverandre.
Det påpekes at plandokumentene er juridiske dokumenter, og at de derfor må være
korrekte og med klart språk som ikke gir rom for misforståelser og ulike tolkninger.
Det er i dette planforslaget gjort flere vurderinger og konklusjoner. Disse ønsker vi fremlagt,
så vi kan vurdere hvordan disse er behandlet.
Vi ber dere spesielt ta en ny vurdering av anbefalinger som Kommunalsjef teknisk anbefalte
å ta inn i planforslaget før høring, men som ikke er hensyntatt i dette forslaget.
Graffoco Advokatfirma DA - MNA – Sentrumveien 6 A - Postboks 3, 1401 Ski
Org.nr: 885 201 202 MVA – post@graffoco.no – www.graffoco.no
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Planbestemmelser
Som en generell tilbakemelding bes det om at kommunen vurderer i hvor stor grad
Skårhaugs eiendom skal omfattes av fellesbestemmelsene. All den tid at man har foreslått ny
adkomstvei til bolig i BF, er eiendommen en del av planområdet, men det må tilpasses til at
det ligger en allerede bebygd eiendom der.
2.6 «Avkjørsel fra FV840»
Her må også Skårhaugs eiendom regnes med.
2.7 «Søknad om tiltak»
Slik det står skrevet her, siden dette er fellesbestemmelser for hele planområdet, må
Skårhaug om han søker om garasje, lage en detaljert plan for hele området. Det bes om at
man her vurderer at Skårhaugs eiendom holdes utenfor. Det må i så tilfelle konkretiseres
hvilke regler som skal gjelde for Skårhaugs eiendom.
2.8 «Tiltaksklasser»
Slik det står skrevet her, siden dette er fellesbestemmelser for hele planområdet, vil det bli
veldig kostbart for Skårhaug å oppgradere et over 100 år gammelt hus til dagens
tiltaksklasser. Vi ber dere vurdere om at punktet kan flyttes inn under punkt 3.1.2 eller at
eiendommen holdes utenfor. Det må i så tilfelle konkretiseres hvilke regler som skal gjelde
for Skårhaugs eiendom.
3.1 «Fellesbestemmelser»
Her står det at «Ny bebyggelse skal ha flatt tak.» Skårhaug har i dag saltak på sin bolig, og
ønsker å ha muligheten til å beholde den type tak på fremtidig øvrig bebyggelse. Vi ber dere
vurdere om at denne setningen kan flyttes inn under punkt 3.1.2 eller fjernes.
Om Skårhaug ønsker å bygge garasje/utebod, må han ifølge fellesbestemmelsene i 3.1 da
bygge med flatt tak. Dette samsvarer ikke med punkt 3.1.1, der det står at garasje skal
tilpasses boligen. Det bes om avklaring på hva som er gjeldende her.
I dette punkt står det at «Takterrasse tillates på tak». Å tillate takterrasser på område BK1 vil
gi direkte innsyn til Skårhaugs soverom, som han har i andre etasje mot øst. Det bes om at
det utredes muligheter for å begrense innsynet fra område BK1, eventuelt ta vekk mulighet
for takterrasse for dette området.
Å tillate takterrasse på område BK2, med en bygningshøyde på 15,5 meter, og bygningene
plassert så langt øst som avmerket på planbeskrivelsens figur 14, vil det gi direkte innsyn i
Skårhaugs takvindu mot nord der han har badet sitt. Det bes om at det utredes muligheter
for å begrense innsynet fra område BK2 ved å flytte boligene lenger mot vest, eventuelt ta
vekk mulighet for takterrasse for dette området. Å flytte boligene på BK2 lenger mot KV er
mer i tråd med planbeskrivelsens avsnitt «grønnstruktur» og «bebyggelse, struktur og
tiltak».
Med takterrasser åpnes det for at beboerne setter «partytelt» og andre ruvende «ikke
bygningsmessige» gjenstander på taket, som er med på å øke den dominerende effekten av
bygningene i terrenget. Det bes om at det utredes om at takterrasser ikke tillates i
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planområdet, da en inntrukket andre etasje på bygningene kan gjøre samme nytten som
terrasse.
De to avsnittene som omhandler parkering og snumuligheter inneholder motstridende
opplysninger. Det bes om avklaring på hva som er gjeldende.
3.1.1 «Bolig i området»
All den tid det allerede er en bygning i denne delen av planområdet, blir det kunstig å skrive
at det skal oppføres 1 frittliggende bolig.

3.1.1 «Garasjer»
Setningen «Garasjer tillates oppført med maks byggehøyder inntil 5m fra gjennomsnittlig
planert terreng. Garasje skal ikke benyttes til beboelse. Garasje skal tilpasses bebyggelsen på
eiendommen med hensyn til utforming og material- og fargevalg».Det er ønskelig at dette
endres til «Garasjer tillates oppført. Garasje skal ikke benyttes til varig beboelse, men kan
innredes. Garasjer skal tilpasses bebyggelsen på eiendommen med hensyn til utforming og
material- og fargevalg.» Garasjeutforming er allerede bestemt i bestemmelser til
kommuneplanens arealdel, og trenger ikke gjentas i reguleringsplan.

3.1.1 «Byggets høyeste punkt skal ikke overskride kote + 17,5 m.»
Skårhaug har pr i dag mønehøyde på 17,97 (se fig. 1), der pipen stikker over mønet (+ ca. 1
meter), han kan derfor ikke akseptere høyden settes lavere enn kote +19 på høyeste punkt,
da hans hus allerede overgår den angitte maksimumshøyden.
Fig. 1: Mønehøyde
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I henhold til PBL § 29-4 kan gesimshøyde være 8 meter og mønehøyde 9 meter. Og siden
Skårhaugs hus står på kote +11,3 (se fig. 2) blir da maksimal mønehøyde på kote +20,3 ihht.
PBL.
Fig. 2: Terrengprofil

Det bes om vurdering om at setningen endres til «Byggets mønehøyde skal ikke overskride
kote +18,5». På denne måten kan Skårhaug i fremtiden ha mulighet til å skifte til takpanner
(som bygger litt høyere enn skifer), og som vil løfte mønet til rett over kote +18,0. Dette vil
heller ikke overskride bygningshøyder på område BK1 og bør derfor være akseptabelt.
3.1.2.1 «Juridiske linjer»
Det kan se ut som kommunen her henviser til feil areal i planområdet. Skal f_FRI1 være AVG
eller mangler grøntområdet til venstre for BK1 betegnelse?
4.2.2. «Fortau»
Ettersom stigningsgraden er høy, kan det være aktuelt at man legger inn hvilerepos her. Det
må kommunen utrede og sjekke om det er i henhold til krav om universell utforming.
4.3.2 «Vegetasjonsskjerm»
Det henvises her til felt f-VGS. Vi kan ikke se at dette er markert i plankartet.

4

Graffoco Advokatfirma DA

3.1.3 Lekeplass
Jf. KK Lekeplassnormen bør ikke avstand fra lekeplass til bolig være mer enn 200 meter.
Planbeskrivelsen sier at det er ca 150-200 meter fra bolig til lekeplass. Se Fig. 3 der det viser
at det er nærmere 250 meter fla lekeplass til bolig. Etter det Skårhaug er kjent med er det
ikke sikret adkomst over eiendom 141/47. Om eier vil utnytte dette området, må barna gå
rundt langs Fv. 840 på nordsiden av området. Dette vil medføre en avstand på nesten 300
meter fra bolig til lekeplass. Det hadde vært bedre med en nærlekeplass oppe på området
BK1 og BK2.
Fig. 3 Avstand

4.2.1 Kjørevei
Se egen kommentar om kjørevei.
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Planbeskrivelse
Kap. 5 «Overordnet ide»
Her står det «Eksisterende bolig blir liggende som den er, men får ny atkomst.» Skårhaug
ønsker ikke å flytte plassering av hvor han kjører inn på eiendommen. Se fig 5 for forslag til
ny adkomstvei til eksisterende adkomst til tomten. Med dette adkomstforslaget får Skårhaug
muligheten til å utnytte det vestre hjørnet av eiendommen til garasje. Det bes om at denne
løsningen utredes.
Se ellers egen kommentar om kjørevei.
Fig. 5 Forslag ny adkomstvei.

Kap. 5 «Høyder»
Her står det at boligene på felt BK2 «… har inngang fra KV i vest på kote + 12 i bygningens andre
etasje.» Å legge boligenes andre etasje med inngang på kote +11 vil gi en bedre tilpasning til
eksisterende bebyggelse. Å argumentere at det er bedre å legge andre etasje på samme nivå
som BK1 fordi de da må bygges opp som en kunstig flate, er ikke holdbar, da område BK2 er
allerede en opparbeidet kunstig flate. Se fig. 5. Å sette bygningenes andre etasje grunnivå til
kote +12 vil gi en dominerende effekt i forhold til eksisterende bolig. Vi ber derfor om
utredning på at boligene i område BK2 senkes til kote +11 for andre etasje.
Fig. 5 Bilde område BK2
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Setningen «Det er gitt samme byggehøyder (6,5 meter fra ferdig planert terreng) og utnyttelsesgrad
for felt BF.» må fjernes fra planbeskrivelsen da planbestemmelsene setter byggehøyder i
kotehøyde. Se kommentarer til byggehøyder i planbestemmelsene.
Kap. 5 «Brystning på felt BK1»
Her er det vurdert mulighet for å senke planens byggeområder til kote +11, men funnet det
for vanskelig å gjøre på grunn av eksisterende forstøtningsmur. Vi vil påpeke at denne muren
Jf. Karmøy kommune saksnummer 16/854-6 (vedlegg 16-854-6…) ble oppført før
godkjenning av kommunen. Teknisk sjefs vurdering: «Det er uheldig at opprinnelig tiltak ble
utvidet uten at det ble innsendt reviderte kart/tegninger i forkant». Skårhaug er av den
oppfatning at tiltakshaver har tatt seg til rette med utvidelse av tiltaket uten kommunens
godkjenning og at dette nå hensyntas til ulempe for Skårhaug., Det bes derfor om at det
utføres en ny utredning på om området kan senkes til kote +11.
Som vist i kommunens saksnummer 16/854-5 (vedlegg 16-854-5…) ligger muren på en
«naturlig fjellhylle», og er utført med store steinblokker. I bakkant er det fylt opp med
frostsikre masser. I denne kontrollen er det kommentert at estetikken av muren «kunne
vært bedre». Derfor bes det om at det vurderes om muren kan fjernes, og at en eventuell
nedsprenging av området til kote +11 kan gjennomføres før muren bygges opp igjen. Dette
for å gi et bedre estetisk uttrykk på planområdet.
Kap. 5 «Takform og farge» + Figur 12.
Denne figur vises ikke med takterrasse, slik som planbestemmelsene foreslår. Skal
bygningene ha takterrasse, skal det være ifølge TEK17 § 12-15 være et rekkverk på minimum
1,0 meter. Det er derfor uklart om man i realiteten får et enda høyere bygg. Dette må
komme klarere frem i senere presentasjoner. Er det denne figuren som danner grunnlaget
for vurdering og konklusjon i avsnittet «Takform og farge», anmodes det at dette punktet
revurderes. Vurdering og konklusjon må fremlegges slik at vi kan se om de er vurdert på rett
grunnlag. Det bør også utredes om takterrasse faktisk er nødvendig, når andre etasje er
trukket tilbake, og danner en naturlig terrasse der.
Kap. 5 Figur 14
Den viste plassering av garasje på Skårhaugs tomt vil være lite aktuell, da den vil ta all utsikt
mot Karmsundet. Lilla linjer viser den utsikten han har pr i dag. Boenheten på område BK2
som ligger nærmest Skårhaugs eiendom må vurderes om den kan trekkes lenger vest slik at
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den tar minst mulig av hans utsikt. Å trekke bygningen lenger mot vest samsvarer med
bygningsplassering beskrevet i avsnitt «Bebyggelse, struktur og tiltak» og «grønnstruktur»
Skårhaug ønsker å ha sin ankomst til eiendommen der den er i dag, ikke i vest. Derfor ønskes
det utredet om det kan opprettes vei fra ny adkomstvei til nåværende adkomstpunkt på
hans eiendom.
Når det gjelder grunnkote andre etasje i område BK2, se kommentar til kapittel «Høyder».

På figur 14 vises boligene med 3 etasjer. Det bes om redegjørelse på om det er tillatt her.
Det bes også redegjøres på hvorfor boligene er oppgitt med kote +9,3 og +12,3 når det
tidligere i planforslaget og i planbestemmelsene er oppgitt til kote +9 og +12.
Kap. 5 «Grønnstruktur»
Det ses på som positivt at det står her at felt BK2 bør ha hage og uteareal orientert i øst. Det
bes vurdert om at felt BK2 byggegrense i øst (se figur 8 i planbeskrivelsen) trekkes lenger
mot vest, slik at Skårhaug kan beholde mest mulig av sin utsikt mot Karmsundet.
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Kjørevei
Adkomst:
Skårhaug har i dag sin avkjørsel nordøst på eiendommen. Han vil få adkomst på vestsiden
dersom planen vedtas med de foreslåtte planbestemmelser. Han vil få lenger kjørevei og en
bratt stigning i starten av veien. Skårhaug er delvis ufør og har helsemessige utfordringer i
forhold til fremkommelighet.
At adkomst til område B1 blir omlagt har ikke Skårhaug gitt samtykke til. Skårhaug som eier
av 141/14 har veirett over 141/46 som er en sivilrettslig rettighet. En eventuell endring av
veiretten må tiltakshaver avtale med rettighetshaver, og endringen må være minst like god
som den opprinnelige rettigheten. Det kan ikke sies å være tilfelle når Skårhaug får lengre og
vanskeligere tilgjengelig adkomstvei til sin bolig. For det tilfelle at endringen likevel kan
aksepteres, må rettighetshaver kompenseres. Skårhaug har allerede en etablert adkomst vei
på nordøstsiden som muliggjør en ytterligere utnyttelse av hans tomt på vestsiden til å
kunne bygge en dobbelgarasje. Det er ikke tilsvarende mulighet til dette på østsiden, og det
fremstår som urimelig at en omlegging av veien skal frata han denne utnyttelsesmuligheten.
For det tilfellet at man skulle vedta planbestemmelsene slik foreslått, må utbygger
gjennomføre kompenserende tiltak som muliggjør bygging av garasje på annet sted på
141/14.
Siden Skårhaug er handicapet og delvis ufør, og dermed er avhengig av å kunne kjøre helt
opp til sin eiendom, bes det om at det utredes og at det i planen reguleres en gjennomføring
som sikrer Skårhaug kjørbar adkomst til sin eiendom til enhver tid.
Veiutforming:
I planbeskrivelsen står det «Kv planlegges med to avvik fra kommunal norm. Over en strekning på
30 meter (mellom stolpe 5 og 35 i lengdeprofilen fig.14) stiger veien 12,5% (=1:8). På grunn av
terrenget får en ikke redusert dette stigningsforholdet ytterligere.»

Se kommentar om Kap. 5 «Høyder» og «Brystning på felt BK1» angående terrenget.
Universell utforming bør tilstrebes selv om dette medfører en ekstrakost for tiltakshaver. Vi
ber om at dette utredes på nytt.
I neste avsnitt skrives det «Det andre avviket er svingradie på fellesvegen der snuhammeren er.
Senterlinjen har svingradius lik 10 meter. Dette gir en svingradius i ytterkant sving på 12 meter. I
henhold til Statens vegvesens håndbok N100 skal veier dimensjoneres med svingradius 12,0 meter i
ytterkant vei (yttre karosserihjørne foran på kjøretøyet) for lastebiler inkludert brannbiler med stige.»

Dette er en direkte feilrepresentasjon av hva som faktisk står i SV håndbok N100. Det
stemmer at håndbok N100 i kapittel F.1.2 sier at kjøretøyer i kategori «L», lastebiler har en
svingradius på 12,0 meter, men å dermed si at håndboken sier at veien dimensjoneres med
svingradius 12,0 meter er direkte feil! I håndbok N100 står det i tabell C.17 om
«adkomstveier i boligområder», at adkomstveier dimensjoneres med minste
horisontalkurveradius 30 meter. I tillegg står det i kapittel F.3 om breddeutvidelse i

Graffoco Advokatfirma DA
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horisontalkurver at breddeutvidelse skal legges inn når horisontalkurveradius =< 500. Vi kan
ikke se at breddeutvidelser har blitt vurdert eller ført inn i planen.
Setningen «Veien er fremkommelig for utrykningskjøretøy og avviket anses derfor som
akseptabelt.» stiller spørsmål ved kompetansen til de som har gjort vurderingen om dette
avviket. Ifølge Haugaland brann og redning IKS sitt dokument «Tilrettelegging for redningsog slokkeinstanser» kapittel C punkt 1 publisert på Karmøy kommunes nettsider) skal minste
svingradius ytterkant vei være 14,0 meter for å sikre fremkommelighet. Det stilles spørsmål
om det er hentet inn uttalelser fra redningstjenestene før avviket ble satt inn i planen.
På grunn av overnevnte feilrepresentasjon av Statens vegvesens håndbok, manglende
kunnskap om kommunens egne rettledende dokumenter, TEK17 og Brann- og
eksplosjonsvernloven, stilles det spørsmål om hvordan det er kommet frem til denne
konklusjonen. Det bes fremlagt dokumentasjon på hvordan, og på hvilket grunnlag
vurderinger og konklusjoner er blitt utført til denne planen.
Saksfremlegg:
Ifølge saksfremlegget anbefaler Kommunalsjef teknisk avbøtende tiltak på adkomstveien på
grunn av den bratte utformingen: «Avbøtende tiltak kan være å legge varmekabler i veien, senke
veien eller utvide veien der den er for bratt. Varmekabler i veien vil kunne være avbøtende for bilister
vinterstid. Kommunalsjef teknisk sin anbefaling er at veien utvides der den er for bratt, slik at det er
mulighet for å stanse for myke trafikanter, eller for bilister å ha god passering på den bratteste
strekningen.»

Vi kan ikke se at avbøtende tiltak er blitt vurdert i dette planforslaget. Vi ber om en
vurdering om at Kommunalsjef teknisk sine forslag tas inn i planen.
I sin vurdering av planen skriver Kommunalsjef teknisk: «Kommunalsjef teknisk vil også anbefale
at det tas inn avbøtende tiltak før en tillater en stigning på 12,5 %. Selv om ÅDT vil være lav på en
privat felles vei med bare 7 tilknyttede enheter, vil stigningen ha mye å si for de som skal bruke den.
Kommunalsjef teknisk anbefaler at KV utvides slik at det blir god passering for to biler, slik at en
slipper at en eller begge må stanse og kjøre ut av veien i de bratteste partiene. En utvidelse av veien
vil også hjelpe gående og syklende, som vil ha mulighet til å stanse eller større mulighet til å gå til
siden/kjøre ut av veien ved møtende trafikk eller andre behov.
Anbefalte endringer i kart, planbestemmelser og planbeskrivelse blirt gjort før planen
legges ut til offentlig ettersyn, slik at ferdig korrigerte dokumenter blir lagt ut.
Forutsatt at anbefalte endringer over tas inn i planforslaget, vil kommunalsjef teknisk anbefale at
hovedutvalg teknisk og miljø ved 2.gangsbehandling vedtar at det foreliggende forslag til
reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn.»

Vi kan ikke se at Kommunalsjef teknisk sine anbefalinger er blitt lagt inn i planen før den ble
lagt ut på høring. Det stilles derfor spørsmål om disse anbefalingene er blitt vurdert.
For å sikre Skårhaugs fremkommelighet til sin eiendom bes det utredet, på grunn av den
bratte og svingete veiutformingen, følgende endringer i veiutformingen:
1) Utvidelse av veibane til 5 meter, som vil sikre passering for 2 biler.
2) Varmekabler i veibane, for å sikre fremkommelighet vinterstid.
3) Breddeutvidelse i svinger i henhold til SV håndbok N100.
4) Frisikt i svinger i henhold til kommunens Frisikt brosjyre (vedlagt).

Graffoco Advokatfirma DA
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5) Parkeringsplass på område FRI1 med trapp opp til området, slik at Skårhaug er sikret
adkomst om veien skulle være sperret.
6) Utforming og sikring av skrent mellom KV og felt BK2. Som det vises av figur 13, er det ved
stolpe 7,5, en høydeforskjell på ca. 4,0 meter. Her må det også sikres mot fallende
gjenstander.
Som nevnt over er noen av disse forslagene allerede anbefalt av Kommunalsjef teknisk.
Skårhaugs ønske er bare å ha en trygg og sikker adkomstvei og vi håper og tror at
kommunen deler det samme synet. At tiltakshaver mister noe utbyggbart område på grunn
av dette, kan ikke veies opp mot hva ulykker koster samfunnet. Derfor håper vi at
kommunen vil gå inn for en trygg og sikker vei, framfor at større lønnsomhet i utbyggers
prosjekt vektlegges.

Med vennlig hilsen
Graffoco Advokatfirma DA

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind
Advokat/partner
Mob: 950 65 764
E-post: cpi@graffoco.no
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Beskrivelse av endring(er) av tiltak (dispensasjoner, areal, plassering, formål, bruk)
Det er tidligere godkjent planering av fjellstubber og utskifting av masse på dette området. I den forbindelse så har det vært
nødvendig å plastre/sikre fjellskrenter. For å sikre dette så er det blitt brukt mur i ljellsiden. Vi har varslet de naboer det gjelder
om dette samt innhentet avstandserklæringer. Vi søker derfor om endring/utvidelse av tidligere gitt tillatelse for dette arbeidet.
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Utskriftsdato:

09.01.2017

Vikja

Vikaf'ellet

Si n. dato:

:

mur.

Vi har varslet naboer som ligger nærmest selve muren, vi kan ikke se at andre naboer blir
berørt av tiltaket og ber derfor om fritak for nabovarsling av enkelte naboer. Det foreligger
avstandserklæringer

fra naboer.

Vi har målt inn topp på muren med gps. På grunn av at det var vanskelig/risikofylt
innmålt

nedre

del av muren

så har vi ikke

utført

det.

Avstand

til nabogrense

å få

kan derfor

variere

noe.
Det foreligger

Kopervik

ingen merknader

fra naboer.

09.01.17
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Prosjekt Konsult AS
Rådgivende ing. Byggeteknikk.

GNR 141 BNR 46 VIKEN KARMØY
NATURSTEINSMUR
—UAVHENGIG

KONTROLL

NOTAT
Til: Dag Lothe, Knut Nordstokke

Fra: Terje Velde, Prosjekt Konsult as
Dato: 6.januar

2017

INNLEDNING
Grunneier Lothe har planer om å utvikle og selge boliger som skal prosjekteres på tomtearealet.
Som en del av byggemodningen
er tilnærmet hele området/tomten
blitt planert til ett nivå.
] grenseområdene
mot vest og sør er det anordnet en natursteinsmurer
av blokkstein som er
sprengt

ut på tomten.

Høyden

på muren

varierer

fra ca.l til ca.5 meter.

Helningen

varierer

—fra

ca. l:3 til ca. l: 2. Blokksteinen

varierer i størrelse —den største som er benyttet i foten varierer

fra 2-3 tonn til 4—5tonn. Muren

er lagt dels på en naturlig

Massene bak muren er sprengstein

som gir god drenering

fjellhylle

— dels på en spreng

fjellhylle.

bak muren.

DOKUMENTER
Følgende dokumenter er mottatt:
Plankart som viser muren inntegnet med typisk snitt
Mur i Vikjå: Beskrivelse av mur med lastantagelser, stabilitet og materialegenskaper
Mur i Vikjå: Beskrivelse av terreng og mur i vest og sør.
E—post av 12.des. som beskriver oppdraget
E—post av l2. des. (videresendt fra Karmøy kommune) som bekrefter krav om kontroll utførelse
av mur KUT tiltaksklasse 2.
KONTROLL

Prosjekt Konsult as har per dags dato foretatt to befaringer
byggherre. Det er opplyst om at alle murer er satt på fjell.

på tomta —derav en sammen med

Prosjekt

Telefon:
52 72 91 22

Konsult

Organisasjonsnr.:
956 435 226

AS

Postadresse:

Kontor:

Postboks 402
5501 HAUGESUND

Skåregaten
79
5500 HAUGESUND

Telefaks:
52 71 3] 84

Bankforbindelse:
HANDELSBANKEN
Konto nr.:
9047.05.00033

Prosjekt Konsult AS
Rådgivende ing. Byggeteknikk.

GRUNNFORHOLD
Tomten ligger i lett skrånende /til dels bratt terreng.
Tomten er sprengt og planert. Murer er anordnet i sør og vest.
1 vest er det ikke sprengt for mur. Fjellskråningen her framstår som «opprinnelig /naturlig
fjellhylle» som murfoten er anlagt på.
Kun mindre rensk i nedre del av fjellet er foretatt.
] nordre del av tomten er det ikke anordnet mur. «Opprinnelig» fjellskjæring ned mot veg er
bevart og «tar opp» høydeforskjellen
ned til den eksisterende offentlige vegen på nordsiden av
tomten.

GRUNNUNDERSØKELSE
Det vil ikke bli foretatt grunnundersøkelser
her utenom det visuelle.
Sprengning er blitt utført som beskrevet. Fyllingene er utført som lagvise fyllinger.
KONSEKVENSER FOR NABOBYGG OG ANDRE BYGGVERK
Utgraving for nye planlagte bygg må utføres slik at etablerte natursteinsmurer
ikke skades eller
påvirkes stabilitetsmessig.
Tiltak for å sikre topp natursteinsmur må iverksettes slik at HMS-krav ikke fravikes.
KONKLUSJON
Alle natursteinsmurer
er satt direkte på fjell. Bygg på tomten er for tiden ikke prosjektert.
Hvis byggverket settes nær —dvs. mindre enn 1,5 x høyde mur pluss en meter —bør
natursteinsmurene
vurderes på nytt med de nye laster som da framkommer
og påvirker
murens stabilitet.
Tilnærmet hele tomten er utsprengt og planert. Natursteinsmurer
som er satt direkte på fjell er
etablert. Helningen på disse varierer fra ca. 1: 2 til ca. 1:3. Blokkstørrelser kombinert med den
helning som er valgt anses som tilfredsstillende stabilitetsmessig.
Estetikken (den synlige delen av
muren) kunne vært bedre. Hvis framtidige bygg planlegges nær kanten av muren bør stabiliteten
vurderes på nytt.
Haugesund

06.01.17

Terje Velde
KUT UTF mur tk 2

Prosjekt

Konsult

Organisasjonsnr.:
956 435 226

AS

Postadresse:

Kontor:

Telefon:

'l'clefaks:

Bankforbindelse:

Postboks 402
5501 HAUGESUND

Skaregaten
79
5500 HAUGESUND

52 72 91 22

52 71 31 84

HANDELSBANKIEN
Konto nr.:
9047.05.00033
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I området ved nr 1 ble det sprengt murfot.
Ved nr 2 var det en naturlig berghylle i terrenget
Buren er blitt
store blokker
betre styrke i
Plastring gjør

som ble brukt

som murfot.

bygget som en plastring
med mindre helning enn en vanlig mur og med
som bunnstein.
Mindre helning og store blokker i bunn ble valgt for å få
plastringen/muren.
at steinene binder seg betre sammen.
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Steinblokk

masser

M urfot

Plastring med blokk ble valgt for å slippe stein og jordskråning
ned mot naboer. Dette
kunne med tiden skap problemer
med løse små stener som ramler ned til nabo og rein
som gjør at en får jordrenning
ned mot naboer.

Teknisk etat

Edb-Tjenester Norge Limited
Postboks 3

Dato:
Saksbeh:
Saksnr:
Løpenr:
Arkivkode:
Deres ref:

4291 KOPERVIK

24.01.2017
Karl Inge Stumo
16/854-6
4624/17
GNR 141/46

TILLATELSE TIL ENDRING
Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygninglovens § 20-3.
Gjelder:
Byggested:
Gnr./Bnr.
Tiltakshaver:
Ansvarlig søker:
Saken er behandlet som delegert saknr.

§20-1k. Vesentlige terrenginngrep.
Litlasund,
141/46
Skjalg Mellingen Lothe
Edb-Tjenester Norge Limited
218/16

I medhold av plan- og bygningslovens §20-3 godkjennes søknaden, vedlagt;
- tegninger
- situasjonskart
Søknaden gjelder endring tillatelse- planering og murer samt endring ansvarsretter og
gjennomføringsplan.
Det foreligger ikke protester til søknaden.

Teknisk etat behandlet denne sak etter myndighet tildelt etaten.
Tidligere gitt tillatelse:
Tillatelse ble gitt 29.03.2016.
Beliggenhet og høydeplassering:
Tiltaket er utført, plassering i henhold til innsendte kart og utført arbeid.

Rådhuset, Postboks 167, 4291 KOPERVIK ◦ Telefon: 52 85 75 00 ◦ e-post: post@karmoy.kommune.no

Kommunen gjør særlig oppmerksom på:
Det vises til innlevert gjennomføringsplan for prosjektering og utførelse.
Tiltaket plasseres i tiltaksklasse 1, tiltaksklasse 2 uavhengig kontroll utførelse.
Takutspring og taknedløp må holdes inne på egen eiendom. Takvann og overflatevann skal ikke
ledes inn på naboeiendom eller ut i offentlig veg.
Murer/skråninger må sikres mot fall jf TEK.
Ansvar:
Funksjoner og fagområder som definert i gjennomføringsplanen er belagt med godkjenning av
ansvarsrett i samsvar med tiltaksklassen.
Kontroll:
Kontroll med prosjektering og utførelse utføres som kvalitetssikring i samsvar med plan- og
bygningslovens Kap. 24.
Samsvarserklæringer med tilhørende sjekklister skal være på arbeidsstedet.
Avfall
Med hjemmel i plan- og bygningslovens(PBL) § 29-8 og teknisk forskrift Kap. 9 skal tiltak i PBL
Kap. 20 tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering. Håndtering av avfallet skal
dokumenteres ved kvittering fra deponiplass eller som del av virksomhetens
internkontrollsystem.

2

Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år. Ønskes tiltaket endret i forhold til dette vedtak,
må endringene omsøkes særskilt som endring av tillatelse og endringen være godkjent før den
gjennomføres. Fristene kan ikke forlenges.
Gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og reguleringsbestemmelser skal følges såfremt ikke
særskilt dispensasjon er gitt.
Denne tillatelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan derfor påklages
av tiltakshaver, naboer, gjenboere og øvrige definerte parter i saken.

Når arbeidet er ferdig, skal ansvarlig søker skriftlig anmode om brukstillatelse eller ferdigattest.
Kontrolldokumentasjon skal være i samsvar med kontrollplanen og vedlegges. Ønskes
brukstillatelse skal dette begrunnes.

Med hilsen

Kjell B. Gilje
forvaltningssjef
e.f.
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

Karl Inge Stumo
saksbehandler

Kopi til:
Skjalg Mellingen Lothe, Hålandvegen 32, 4260 TORVASTAD
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TILLATELSE TIL ENDRING-TERRENG/MURER OG ANSVARSRETTER
AREALPLAN
Kommuneplan

: Bolig

Byggetomten:
Tomten er flat etter utført arbeid.
Estetiske krav:
Lovens krav anses ivaretatt.

Teknisk sjefs samlede vurdering:
Det er uheldig at opprinnelig tiltak ble utvidet uten at det ble innsendt reviderte kart/tegninger i
forkant. Teknisk sjef finner allikevel å kunne godkjenne tiltaket ettersom det er innkommer
naboerklæringer og ansvarsretter som dekker tiltakets endring.
Klageadgang:
Naboer, gjenboere og andre berørte parter har 3 ukers frist til å klage vedtaket inn for høyere
myndighet. En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Bygningsmyndighetene er ikke
ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.
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GEBYRSKJEMA

Saksnr.: 16/854-6

Gnr/bnr: 141/46

Med hjemmel i Karmøy kommunes gebyrregulativ for behandling av søknader etter plan- og
bygningsloven er det regnet ut følgende gebyr/refusjon:

Søknad, §20-4
TILTAK

AREAL

KODE

FAKTOR

SATS

Murer

BEHANDLING/TJENESTE
Endring av tillatelse
Gjentatt utstikking
Dispensasjon
Godkjenning av foretak
Personlig godkj. ansvarsrett

GEBYR
5500

AREAL

KODE

FAKTOR

SATS

GEBYR

DELSUM

PROSENTSATS

GEBYR

4 timer

1100 pr.time

4400

DELSUM
TILLEGGSGEBYR
8-Oppfølging av ikke godkjent
arbeid
TOTALT GEBYR

KODE

9900

24.01.2017

dato
Karl Inge Stumo

saksbehandler
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Regionalplanavdelingen

Dato:
Saksnr:
Dok.nr:
Saksbeh.:

Karmøy kommune
Rådhuset, postboks 167
4291 Kopervik

Deres
ref.:

22.05.2019
2019/22028
7
Anita Rettedal
Middelthon
16/1518-52

Karmøy kommune - gnr 141 bnr 46 m fl - Detaljreguleringsplan for Vikafjellet offentlig ettersyn
Vi viser til oversendelse fra kommunen, datert 24.04.19, som er sendt fylkeskommunen for
uttalelse. Saken gjelder offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Vikafjellet, Vikjå, i
Karmøy kommune.
Trafikksikkerhet
Fylkesrådmannen viser vi til utfordringer kommentert i oppstartsvarselet knyttet til
terrenget og høydeforskjell mellom planområdet og Storasundvegen. Det er positivt at det
er fastsatt rekkefølgebestemmelse om at krysset med Fv. 840 skal godkjennes av Statens
vegvesen før igangsettingstillatelser innen planområdet kan gis. Fylkesrådmannen stiller
likevel spørsmål ved bestemmelse §16, hvor det gis tillatelse til stigning på 12,5% over en
strekning på 30m, og hvorvidt dette gir trafikksikker adkomst til planområdet for ulike
trafikantgrupper. Som saksfremlegget fra kommunen også viser til, kan en så høy stigning
gjøre området utilgjengelig for bevegelseshemmede, samt bli et trafikksikkerhetsproblem
for syklister, spesielt barn og unge. Fylkesrådmannen ber om at kommunen på ny vurderer
om det kan finnes en annen løsning som gjør vegen mindre bratt.
Lekeplass
Det som positivt at o_LEK nå blir regulert og dermed sikret til videre bruk for nærmiljøet.
Fylkesrådmannen mener likevel at avstanden til lekeplassen er en svakhet i planen, i
tillegg til de utfordringer som gjelder trygg adkomst mellom bolig og lekeplass for barn og
unge (jf. forrige avsnitt). Avstanden til lekeplassen er spesielt et hinder for de yngste
barna, og dermed deres foreldre av hensyn til at barna må følges til lekeplassen. Av
hensyn til planområdets topografi viser situasjonsplanen begrenset areal for uteopphold og
lek rundt boligene. Fylkesrådmannen gir derfor faglig råd om å gjøre rom i planen til et
felles uteoppholdsareal/lekeareal i umiddelbar nærhet til boligene.
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Med hilsen

Anita Rettedal Middelthon
rådgiver

Kopi til:
Fylkesmannen i Rogaland
Statens vegvesen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Oppgi vårt saksnr når du svarer på brevet

Synnøve Hognestad
rådgiver

Karmøy kommune
Postboks 1 67
4291 KOPERVIK

Behandlende enhet :

Saksbehandler / telefon :

Vår referanse :

Deres referanse :

Vår dato :

Region vest

Gro Osmundsen Kyvik /

1 6/4071 9 - 1 5

1 6 / 1 51 8 - 55

27.05.201 9

93281 820

Fv. 840 - UTTALE TI L 2. OFFENTLIG ETTERSYN- PLAN 4071 DETALJREGULERI
NG FOR VIKAFJELLET,VIKJÅ - gnr. 1 41 bnr. 46 MFL.
Statens vegvesen viser til brev datert 25.04.201 9. Formålet med planarbeidet er å
tilrettelegge for boligbebyggelse

i samsvar med kommuneplanen.

Planområdet har tilkomst fra fv. 840. Statens vegvesen sine inte resser i saken er knyttet til
fylkesvegen og vi uttaler oss på vegne av Rogaland fylkeskommune

som vegeier.

Det har vært utstrakt dialog mellom tiltakshaver, Statens vegvesen og kommunen i denne
saken. Det har vært vanskelig å finne en tilfredsstillende
boligområdet,

l øsning for adkomst til

og flere alternativer har vært utredet. I epost fra Statens vegvesen datert

31 .1 0.201 8 vektla vi følgende forhold i vår vurdering av adkomst til området:
1 . Det må reguleres tilfredsstillende

frisiktsone til fylkesvegen.

2. Planforslaget må omfatte fortau langs sørside av fylkesvegen.
3. Terreng mot nord må opparbeides og sikres på en tilfredsstillende

måt e.

Punkt 1 og 2 er ivaretatt i foreliggende planforslag. Når det gjelder punkt 3 ber vi om at
dette sikres gjennomført

ved å innarbeide følgende setning i planbestemmelsene

§ 24:

Teknisk plan skal også omfatte skjæring vist som Annen veggrunn – grøntareal i plankartet.
I planbestemmelsene

§ 24 står det:

Alle kjøreveger, private avkjørsler med frisiktsoner skal opparbeides som vist
i planen og ferdigstilles før bebyggelsen de skal betjene tas i bruk.
For krysset med Fv. 840 må det utarbeides tekniske planer som skal
godkjennes av Vegvesenet før igangsettingstillatelser innen planområdet kan gis.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region vest

firmapost - vest@vegvesen.no

Postboks 43
6861 LEIKANGER

Kontoradresse

Fakturaadresse
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Statens vegvesen

5537 HAUGESUND

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

2

Tilknytningspunktet

til fv. 840 er en avkjørsel, ikke et kryss. Dette må endres i

planbestemmelsen.

Plan- og forvaltningsseksjon

Haugesund

Med hilsen
Ivar Thorkildsen
Seksjonsleder

Gro O. Kyvik

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi
Rogaland fylkeskommune,

Postboks 1 30 Sentrum, 4001 STAVANGER

Karmøy kommune
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Deres ref:
Vår ref:
Dato:
Org.nr:

16/1518
2019/103026
30.04.2019
985 399 077

UTTALE TIL OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR
VIKAFJELLET VIKJÅ - GNR 141 BNR 46 M FL.
Vi viser til brev mottatt her 24.04.2019 om offentlig ettersyn for detaljregulering for Vikafjellet Vikjå.
Formålet med planen er i hovedsak boligformål.
Mattilsynet avd. Sunnhordaland og Haugalandet kan ikke se at vi har fått planvarselet for denne
planen. Vi ber om at fremtidige planer i kommunen sendes til Mattilsynet for uttale.
Mattilsynet avd. Sunnhordaland og Haugalandet vil som alltid minne om kravene til sikker levering
av trygt drikkevann til planområdet.
Vi har ellers ingen merknader til saken.

Med hilsen

Anders Mydland
Førsteinspektør
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Kopi til:
Rogaland fylkeskommune
Fylkesmannen i Rogaland

Mattilsynet
Seksjon fisk og mat Sunnhordland og
Haugalandet

Postboks 130
Postboks 59

Saksbehandler: Anders Mydland
Tlf: 22400000
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

4001
4001

Stavanger
Stavanger

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

KARMØY KOMMUNE
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Transport og samfunn

Kristin Søfteland-Larsson /

20/52603-3

16/1518-72

15.04.2020

40878600

3. OFFENTLIG ETTERSYN - HØRING - PLAN 4071 - DETALJREGULERING FOR
VIKAFJELLET, VIKJÅ - gnr. 141 bnr. 46 MFL.

Vi viser til deres brev datert 05.03.20 og uttalelsesfrist 16.04.20.
Statens vegvesens ansvar i planarbeidet er først og fremst knyttet til arealbruken langs
riksveg. Vi har også ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Til denne
planen uttaler vi oss som forvalter av riksveg og som statlig fagmyndighet med sektoransvar
innenfor vegtransport.
Ved planområdet er det fylkesveg 840. Statens vegvesen legger til grunn at drøftinger og
avklaringer knyttet til trafikksikkerhet og framkommelighet på disse vegene skjer i dialog
med de aktuelle vegmyndighetene – Rogaland fylkeskommune.
Vi har i brev av 27.05.19 kommet med merknader om følgende:

Terreng mot nord må opparbeides og sikres på en tilfredsstillende måte. Vi ber om at
dette sikres gjennomført ved å innarbeide følgende setning i planbestemmelsene Teknisk plan skal også omfatte skjæring vist som Annen veggrunn – grøntareal i plankartet.
Tilknytningspunktet til fv. 840 er en avkjørsel, ikke et kryss. Dette må endres i
planbestemmelsen.
Disse 2 merknadene er nå innarbeidet/retter opp i planbestemmelsene.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Transport og samfunn

firmapost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Nygårdsgaten 112

Statens vegvesen

5008 BERGEN

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Statens vegvesen har ikke ytterligere merknader til planen.

Med hilsen

Ivar Thorkildsen
Seksjonssjef

Kristin Søfteland-Larsson

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Forvaltning

Deres referanse:

Karmøy kommune
Rådhuset, postboks 167
4291 Kopervik

16/1518-74
Dato: 16.04.2020
Saksnr.: 2019/22028
Dok.nr.: 20
Saksbehandler:
Anne Cecilie Lassa

Karmøy kommune - Gnr 141 bnr 46 mfl - Plan 4071 - Detaljreguleringsplan for
Vikafjellet - Uttalelse til 3. offentlige ettersyn
Vi viser til deres brev, datert 05.03.2020, angående nytt offentlig ettersyn av
detaljreguleringsplanen for Vikafjellet i Karmøy kommune.
Rogaland fylkeskommune ved forvaltningsseksjonen har følgende merknader til planforslaget:


Som en følge av kommune- og regionreformen har en rekke veier over hele landet fått nye
veinummer. Fv. 840 sitt nye veinummer er fv. 4808. Vi ber om at det nye veinummeret
innarbeides i plandokumentene.



Som en del av regionreformen er Rogaland fylkeskommune både veieier og veiforvalter av
fylkesveinettet. I reguleringsbestemmelse § 7.1 bør Statens vegvesen erstattes med
veimyndigheten.

Vi har ellers ingen merknader til planforslaget.

Hilsen
Anne Cecilie Lassa
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Oppgi vårt saksnr når du svarer på brevet.
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Stavanger
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Regionalplanavdelingen

Deres referanse:

Karmøy kommune
Statsråd Vinjesgate 25
4250 KOPERVIK

Dato: 25/03/2020
Saksnr.: 2019/22028
Dok.nr.: 16
Saksbehandler:
Synnøve Hognestad

Karmøy kommune - gnr 141 bnr 46 m fl - Detaljreguleringsplan for Vikafjellet søknad om endring
Vi viser til brev med søknad om endring av detaljreguleringsplan for Vikafjellet.
Fylkesrådmannen viser til vår uttale til saken 22.05.19 og har ingen ytterligere kommentar.

Hilsen
Knut Thorkildsen Slettebak
seniorrådgiver

Synnøve Hognestad
rådgiver

Kopi til:
Fylkesmannen i Rogaland

Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Oppgi vårt saksnr når du svarer på brevet.

Besøksadresse
Arkitekt Eckhoffs gate 1
Stavanger

Postadresse
Postboks 130 sentrum
4001
Stavanger

T 51 51 66 00
E firmapost@rogfk.no
Org.nr. 971045698

www.rogfk.no

Vår dato:

Vår ref:

27.03.2020

2016/9930

Deres dato:

Deres ref:

05.03.2020

16/1518-72

Kontakt saksbehandler

Karmøy kommune
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Tina Eltervåg, 51568789

Uttale - 3. offentlig ettersyn av plan 4071 for Vikafjellet, Vikjå, Karmøy
Vi viser til brev datert 05.03.2020.
Vår vurdering
Vi viser til vår uttale datert 16.08.2017 og har ingen ytterligere merknader til planforslaget.

Med hilsen
Ine Woldstad
seniorrådgiver

Tina Eltervåg
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Rogaland fylkeskommune

E-postadresse:
fmropost@fylkesmannen.no
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www.fylkesmannen.no/melding
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4001 Stavanger
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Besøksadresse:
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Telefon: 51 56 87 00
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HAUGALAND
BRANN OG REDNING IKS

Karmøy kommune

Saksnr.: [xx/xxx]

Haugesund, 6.april 2020

Arkivnr.:

Saksbehandler: TA

Uttale brann – Planid 4071 Detaljregulering for Vikafjellet,
Vikjå
Brannvesenet viser til «Retningslinjer for ivaretakelse av behov ved innsats fra brannvesenet».
Dersom retningslinjene følges har ikke brannvesenet ytterligere kommentarer.
Om retningslinjene ikke kan følges bes det om at brannvesenet tas inn til høring i den videre
plan/byggesaken.
Vi ber om at det settes rekkefølgekrav i planbestemmelsene:
«Krav til slokkevann og oppstillingsplass for brannvesenets biler og utstyr må være på plass før en
midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest gis.»

Vennlig hilsen
Tove Aksdal │ forebygger
HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS
Direkte: (+47) 45 28 65 92 │ Sentralbord: (+47) 91 91 01 11
E-post: tove.aksdal@hbre.no
Nettside: www.hbre.no
Diktervegen 8, 5538 Haugesund

Haugaland brann og redning iks
Diktervegen 8
5538 Haugesund

tlf: 91 91 01 11
e-post: postmottak@hbre.no

nettside: www.hbre.no
org.nr: 819 585 822

Kommenterer til Plan 4071 «Vikafjellet».
Saksfremlegg.
Avsnitt «Høyder»:
Side 2 i saksfremlegget.
«Planeringshøyden ble gitt i saknr. 16/854 ved tillatelsen til tiltak. Det ble den gang ikke klaget på
høyden».
I 2016 visste ikke Skårhaug tilstrekkelig om utbyggingen og tiltakshaver forespeilte han muntlig at
den planlagte planeringshøyden ville komme omtrent der grunnhøyden på huset hans var, noe han
ikke den gang så noe grunn til å klage på. Da det i etterkant viste seg at den aktuelle høyden ble mye
høyere en forespeilet, var det dessverre for sent å klage. Forholdet som gjelder planeringshøyden har
Skårhaug tatt opp gjentatte ganger i kommentarer til planforslaget.
Dersom det ikke er aktuelt å senke terrenget ytterst med muren, er det fortsatt mulig å senke
terrenget med KV som ligger ca. 20 meter fra muren. Om KV senkes med 0,5 meter vil område BK1 få
en helning på 0,5:20 = 2,5 %. Noe det går helt fint å sette opp et hus på. Fordelen med dette er at en
da får en mer naturlig overgang mellom områdene BK1, KV og BF. Da vil det naturlige bli å legge
området for innkjørsel for område BK2 til kote +11,5 (grunnkote +8,5, og byggets høyeste punkt på
kote +15,0). Dette vil skape en mer naturlig overgang mellom områdene BK2 og BF. Det vil også være
en fordel å la område BK1 helle svakt mot kjøreveien, som da vil hindre overvann fra å renne ned
med muren og undergrave denne. Dette vil også medføre at eiendommene under området vil få
mindre tilsig av vann. Ifølge Planbestemmelsens figur 19 vil det komme et sluk i enden av KV som vil
håndtere overvannet.
Videre skrives det i dette avsnittet «Hva adkomstveien angår, vil det ikke påvirke stigningen på den
strekningen som er brattest om det øverste partiet av veien senkes en meter.» Dette er ren
matematikk. Som det viser på tegning TEGN201 er høyden ved stolpe 5 på kote +5,0 og ved stolpe 65
kote +11,65. Dette vil gi en gjennomsnittlig stigning på: (11,65-5,0)/(65-5)=0,1108*100=11,08 %. Om
veien senkes 1 meter på toppen vil regnestykket bli slik: (10,65-5,0)/(65-5)=0,9417*100=9,42 %. Så
hvis veien da bygges med en jevn stigning kan man lett få til en stigning på under 10 %.
Avsnitt «Trafikksikkerhet på kjørevei (KV)»:
Side 3
«Avkjørsler reguleres derfor gjennom forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av
avkjørsler fra offentlig veg. Der står det at stigningen på vegen de første 50 metrene fra offentlig veg
ikke skal være brattere enn 1:8. Når dette tillates i forskriften, og det ikke er fylkeskommunale eller
kommuneplanbestemmelser som sier noe annet, er det vanskelig å hjemle et krav om at den private
veien må være slakere.» Se også kommunalsjef teknisk sin kommentar om trafikksikkerhet side 9.
Jfr SV håndbok R701 «Retningslinjer for behandling av avkjørselssaker» Kapittel 3.1 «Avkjørsel»
«Med avkjørsel forstås vanligvis enhver tilknytning mellom privat eiendom og offentlig veg. Som
avkjørsel regnes også rene fotgjengertilknytninger. Når ikke annet er sagt, omfatter begrepet i fysisk
henseende området fra vegkanten og til tilstøtende terreng i slik utstrekning at forskriftsmessig

avkjørsel kan bli anlagt (jf. gjeldende regler til veglovens §43). Den resterende tilkomstvegen på den
private eiendommen er derimot ikke en del av avkjørselen.» (Min understrekning).
Tilkomstveien er dermed ikke en del av det som Statens vegvesen definerer som avkjørsel. At
hverken kommunen eller fylkeskommunen ikke har noen krav til private veier, anser Skårhaug som
underlig. Det betyr i realiteten at tiltakshaver kan lage veien så bratt han vil så lenge veien er privat.
Skårhaug vil da ikke gi fra seg veien han har i dag, som for øvrig også er avkjørsel for 4 andre
husstander. Det minnes igjen om at Skårhaug er handicapet og delvis ufør, og han kan derfor ikke
slite med en ufremkommelig vei.
Avsnitt «Planens innhold i et folkehelseperspektiv»
Side 6
«Det kommer frem av veiprofilene at universell utforming av KV ikke er mulig å oppnå (12,5 %
stigning over 30 meter). I vurderingen om dette er en akseptabel stigning, er det lagt vekt på at dette
ikke er en offentlig vei, eller fører til et offentlig formål, og at det omfatter et svært begrenset antall
boenheter (maksimalt 6 enheter totalt). Det er ikke rom for å øke dette antallet ytterligere. Det er
ikke krav om at boenhetene skal være tilgjengelige boenheter, dvs. ha kjøkken, stue, soverom og
bad/toalett på inngangsplanet.»
Det vises i denne anledning til §2.1 i planbestemmelsene og ber om at det redegjøres for hvorfor UU
fravikes.
2.1 Prinsipper om universell utforming skal inngå i planlegging av bebyggelse og anlegg.
Avsnitt «Planbeskrivelsen, Kap. 5 Høyder»:
Side 17
Her må jeg si meg enig med Kommunalsjef teknisk sin kommentar om at naturlige overganger
mellom tomtene er bedre enn tilpasning med murer. Om område BK2 prosjekteres med en
halvmeter lavere kotehøyde vil det danne en mer naturlig overgang mellom feltene. Da vil felt BF
som ligger på kote +11,3 bare være 0,2 meter lavere enn øvre del av felt BK2 på kote +11,5, som
igjen vil være kun en halv meter under felt BK1. Med 0,7 meter i høydeforskjell er det mer sannsynlig
at det vil komme en mur mellom felt BF og BK2, enn en naturlig overgang. Dette vil også minimere
inntrykket om at felt BK2 kommer til å ligge på en «konstruert» høyde. Forskjellen mellom felt BK1 og
øvre del av BK2 kan da lett tas opp ved å senke veien halve høydeforskjellen, eller som nevnt
tidligere, la område BK1 ha et svakt fall mot KV.
Når en likevel må grave ned veien for å lage vannledning mellom kum SF og til kumgruppe KG2 (Figur
19 planbeskrivelsen) siden vann ikke kan renne oppover, bør det ikke være noe som hindrer å senke
området BK2 ned til Kote +11,5 for øvre del, og kote +8,5 for nedre del.
Som det viser av bildet under her (Figur 1) har allerede tiltakshaver gravd ut området BK2 til under
kote +11. Skal da 2dre etasje legges på kote +12 må det da fylles opp igjen.

Figur 1: Område BK2.

Det minnes her om kommunens veileder til støttemurer: https://www.karmoy.kommune.no/boligog-eiendom/plan-bygg-og-deling/byggesak/byggesaksveiledninger/veiledning-om-forstotningsmurog-fylling-mot-nabogrense/
Det vil si at om området BK2 blir lagt på kote +12 må fyllingsfoten ligge 1 meter fra Skårhaugs grense,
med de følger det får for hager på område BK2. Legges øvre del av BK2 på samme kote som BF vil de
bedre kunne utnytte området.
Kommunalsjef teknisk skriver også i dette avsnittet: «Byggehøyden fra grunn til tak på de nye
boligene regnes å være 6,5 meter. Bygningshøyden på den eksisterende boligen, når grunnen står på
kote + 11,3, er 6,6 meter fra bunn til topp. Bygningene er dermed relativt like i høyde».
Som dere skriver i Planbeskrivelsen til sak nr. 45/19 punkt 4.3.1 bør det tillates litt ekstra høyde for
saltak. Derfor bør det tillates litt mer høyde på Skårhaugs hus som har saltak. Å sammenligne
byggehøyder på hus på 2 etasjer med flatt tak og hus med 1,5 etasjer med saltak gir et feil inntrykk
av selve byggehøydene, da saltak ikke kan benyttes som bolig helt opp.
Avsnitt «Planbeskrivelsen, Kap. 5 Brystning på felt BK1»:
Side 18:
Kommunalsjef teknisk sin kommentar: «Muren ble riktignok oppført før det ble gitt godkjenning fra
kommunen, men tiltaket ble godkjent som oppført. Det forelå ikke naboprotester eller klager til
saken.»
Som det vises i Karmøy Kommunes Dokid: 17003918 (16/854-5), ble SKårhaug aldri varslet om
muren, og hadde derfor ikke mulighet til å klage på vedtaket. (Se Vedlegg 1 lenger nede i dette
dokumentet).

Avsnitt «Planbeskrivelsen, Kap. 5 Grønnstruktur»:
Side 19:
Byggegrense fra KV i nord på 2 meter hindrer frisikt rundt sving ved snuhammer. Frisikten skal iflg. KK
egne normer og retningslinjer skal være 25 meter.
Avsnitt «Veiutforming»:
Side 20:
Her skriver Kommunalsjef teknisk: «Over en strekning på 30 meter (mellom stolpe 5 og 35 i
lengdeprofilen fig. 14) stiger veien 12,5 %. På grunn av terrenget får en ikke redusert dette
stigningsforholdet ytterligere». Som vist på Bilde 1 er dette fullt mulig å senke ytterligere.
KV trenger ikke å ligge på samme nivå som område BK1. Når KV kan ha en stigning på 12,5 %, kan det
vel aksepteres en stigning inn til boligene på BK1 på opptil 10%. Om det da blir en billengde opp til
huset (ca. 5 meter) kan da veien senkes 0,5 meter.
Angående terrenget, skriver Kommunalsjef teknisk: «Terrenget gjør at en ikke får redusert
stigningsforholdet ytterligere. «Det har ingenting med kostnader for tiltakshaver å gjøre, men med
terrenget slik det faktisk er». Som vist over, kan man med relativt enkle grep, endre terrenget for å få
en reduksjon i stigningsforholdet.
Videre skriver Kommunalsjef teknisk «KV er innenfor kravene i forskrift om alminnelige regler for
bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg.» Jfr. Statens Vegvesens retningslinjer i
håndbok R701 kapittel 3.1, er ikke kjøreveien en del av avkjørselen, som nevnt over.
Avsnitt «Konklusjonen»:
Side 21:
Kommunalsjef teknisk skriver her «Håndbok N100 gjelder for utforming av avkjørselsområdet, dvs.
lengden av bilen og fra offentlig veg. Felles eller private avkjørsler reguleres av forskrift om
alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg», noe som understreker
at tilkomstveien (KV) ikke er regulert av forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av
avkjørsler fra offentlig veg (Ref. Håndbok R701).
Videre skriver Kommunalsjef teknisk at «Vegnormen for Karmøy kommune, den gjeldende, er
utdatert.» Det at normen er utdatert gjør den ikke mindre gjeldende, og her mener Skårhaug at
kommunen må forholde seg til den og tilstrebe å oppnå normene som gjelder tilkomstveien.
Avsnitt «Saksfremlegg»:
Side 23:
Skårhaug kan ikke se at kommunen har gjort vurderinger i forhold til anbefalinger fra Kommunalsjef
teknisk i saksfremlegg til sak 45/19 HTM 09.04.2019 (figur 3 under her). Det bes om at hans
anbefalinger vurderes, og at det redegjøres for hvorfor kommunen eventuelt ikke følger
anbefalingene.

Figur 3

Planbestemmelser.
Pkt. 2.1. Det stilles spørsmål til hvorvidt denne bestemmelsen har mistet sin betydning, ettersom
man legger opp til at hverken vei eller boliger skal følge prinsippene om universell utforming. Det bes
om en begrunnelse for hvorfor bestemmelsen fravikes.
Pkt. 2.2. Dette punktet er endret i forhold til tidligere planbestemmelser og det bes om en
begrunnelse for denne endringen.
Pkt. 3.1.1.
«Ved nybygg av bolig skal byggets høyeste punkt ikke overskride kote + 17,5 m.»
Dette vil ikke gi en byggehøyde tilsvarende områdene BK1 og BK2. Skårhaugs grunnkote er på +11,3.
Kote +17,5 - 11,3 = 6,2 meter byggehøyde for ny bolig. Kote +11,3 + 6,5 m = Kote +17,8. Dermed bør
det, med vanlige avrundingsregler, her stå «Ved nybygg av bolig skal byggets høyeste punkt ikke
overskride kote +18,0 m.»
Når det gjelder byggemelding og garasje står det 2 og 4 avsnitt her med litt forskjellig tekst. Avsnittet
bør ryddes opp og ordet «Garasjeplassering» gir minst rom for feiltolkning.
Pkt. 3.1.2. Som nevnt over under kapittel «Høyder» bør felt BK2 prosjekteres ut ifra kotehøyde +8,5
med en høyeste punkt ikke overstiger kote +15,0.
Kommunalsjef Teknisk sitt tillegg om uteoppholdsareal til § 10 i Planbestemmelsene fra HTM sak
45/19 er ikke er videreført i denne Planbeskrivelsen og det bes om en begrunnelse for dette.
Pkt. 5.1.1 Faresone – (felt H190_1). Rett øst av område f_R ligger det et skar i fjellet ned til
fylkesveien under (se figur 4 og 5 under)

Figur 4:

Figur 5:

Her vil veien ligge helt i kanten med skaret, derfor mener Skårhaug at ekstra sikring må til for å
hindre ulykker her. Dett området bør konkretiseres i AVG 1 med sikring av skar som vist på bildet.
Pkt. 5.1.3. Felt H140_3,_4 og _5 er ikke markert på plankartet.

Planbeskrivelse.

Kapittel 2: Planprosessen.
Her står det «Planforslaget ble behandlet første gang i hovedutvalg for tekniske saker og miljø
08.06.2019.» Dette er feil dato og bør rettes.
Planforslaget er aldri blitt behandlet i HTM. Det er gjort vedtak om å legge det ut på høring, og
vedtak om utsettelse for befaring, men det har aldri vert oppe til behandling etter høring. HTM har
heller ikke vært på befaring på området, selv om de har stemt for det to ganger. Det er ønskelig at
utvalget foretar den planlagte befaring, slik at man får se hvordan området faktisk ser ut. Skårhaug
ønsker å bli orientert dersom en slik befaring skal gjennomføres.
Utvalg:
Hovedutvalg teknisk og miljø 08.06.2017 – Vedtak: Sak legges ut på høring.
Hovedutvalg teknisk og miljø 17.04.2018 – Vedtak: Utsettes for befaring.
Hovedutvalg teknisk og miljø 05.06.2018 – Vedtak: Sak trukket av tiltakshaver.
Hovedutvalg teknisk og miljø 09.04.2019 – Vedtak: Befaring før behandling.
Hovedutvalg teknisk og miljø 18.02.2020 – Vedtak: Sak legges ut på høring.
Kapittel 3: Planstatus.
Om fylkesdelsplanen for universell utforming: Hvis hverken veien eller boligene (jfr saksfremlegget)
skal ha universell utforming, stilles det spørsmål om betydningen av dette punktet.
Kapittel 5: Planforslaget
«Overordnet ide»: Her står det «Eksisterende bolig blir liggende som den er, men får ny atkomst.»
Skårhaug ønsker fortsatt ikke å flytte plassering av innkjøringen til hans (og 4 andre) eiendom.

Arealbruk: Her er det veldig stor forskjell på arealbruk for område BK1 i tabellen og på plankartet.
Tabellen sier 0,94 da og plankartet sier 1,5 da. Det bes om en nærmere forklaring på tallene i
tabellen.
Høyder: Se kommentarer til saksfremleggets avsnitt «Planbeskrivelsen, Kap. 5 Høyder».
Her står det at «Det er gitt samme byggehøyder (6,5 meter) og utnyttelsesgrad for felt BF». Dette er
ikke korrekt, Skårhaug har kun fått en byggehøyde på 6,2 meter. Se kommentar til
planbestemmelsen pkt. 3.1.1.
Samferdselsanlegg: Skårhaug er skuffet over at kommunen ikke prøver hardere for å ta vare på
innbyggere med bevegelsehemminger. Ved å tillate så store avvik fra sin egen norm og universell
utforming i veiutformingen, underbygger kommunen disse prinsippene.
Som tidligere nevnt; desrsom man senker veien mellom områdene BK1 og BK2 med ca. 0,65 meter,
og senker området BK2 med 1,0 meter, vil veien ved stolpe 65 senkes fra kote +11,65 til ca. kote
+11,0. Og når veien ved stolpe 5 ligger på kote +5,0 vil dette gi en gjennomsnittlig stigning på 10%
((11-5)/(65-5)=6/60=0,1). Dette er en mye bedre stigning, selv om det ikke oppnår universell
utforming. Men det er innenfor kommunens veinorm.
Som det viser på figur 2 under her, er det kun lagt inn frisiktlinje på 18,5 meter i svingen ved
snuhammeren (rød strek på figur 2). Ifølge kommunens eget skriv om frisiktsoner
https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vei-og-samferdsel/frisiktsoner/, skal det være
minst 25 meter frisikt (merket med blå strek på figur 2). Benyttes kommunens anbefalinger for frisikt,
kan radiusen i svingen økes noe, slik at en får en sving som er bedre tilpasset brannbiler, se særlig
punkt C1.
https://www.hbre.no/brannsikkerhet-pa-jobb/tilrettelegging-for-rednings-og-slokkeinnsatser/
Konsekvensen er at området BK2 blir redusert med ca. 45 m2.. Det bes likevel om at kommunen
følger egne normer for frisiktsoner.
Figur 2: Frisikt:

Og til slutt minnes det om kommunens gjeldende normer for privat felles adkomstvei:
https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/03/Vegnorm-reguleringsniva.pdf.
Det bes om at kommunen tilstreber seg å følge disse:
Pkt. 3.2.3 «Privat felles adkomstveg skal reguleres til adkomstveg A» (Min utheving)
Pkt. 3.3.2 «Krav til geometrisk utforming: maks. stign. 0/00: 100» (Min utheving)
Pkt. 3.3.2 «Krav til geometrisk utforming: min. horis. radius: 15 m» (Min utheving)
Pkt. 3.3.2 «Universell stigning 1:20 skal tilstrebes»
Kapittel 5: Teknisk infrastruktur
Overvann/flomvei: Siden sluk (SF) kommer til å ligge lavere i terrenget enn område BF, må det graves
ned mellom SF og kumgruppe KG2 da vann ikke kan renne oppover. Dermed er det ingenting som
hindrer å senke veien mellom områdene BK1 og BK2 når denne grøften allikevel må graves.
Figur 19 i planbeskrivelsen
Ifølge det originale saksfremlegget (HTM sak 45/19) anbefaler Kommunalsjef teknisk avbøtende tiltak
på adkomstveien på grunn av den bratte utformingen: «Avbøtende tiltak kan være å legge
varmekabler i veien, senke veien eller utvide veien der den er for bratt. Varmekabler i veien vil kunne
være avbøtende for bilister vinterstid. Kommunalsjef teknisk sin anbefaling er at veien utvides der den
er for bratt, slik at det er mulighet for å stanse for myke trafikanter, eller for bilister å ha god
passering på den bratteste strekningen.»
Vi kan ikke se at avbøtende tiltak er blitt vurdert i dette planforslaget. Det bes om en vurdering om at
Kommunalsjef teknisk sine forslag tas inn i planen.

Avvik fra norm ikke oppført som avvik i planen:
•
•

Fjellskjæring. Jfr. Kommunens vegnorm kap. 4.2.1. Fjellskjæringer bør utformes med fall 5:1,
ikke 10:1 som det står i planbestemmelsen pkt. 4.2.1. Det bes om begrunnelse for avvik.
Byggegrense på nordsiden av område BK2. Jfr. Kommunens vegnorm kap. 3.3.1. skal det
være en byggegrense 3 meter fra vei. Det bes om begrunnelse for avvik.

Avvik skal begrunnes og bemerkes i plandokumentene. Det bes om at alle Skårhaugs tidligere
uttalelser legges ved i videre saksfremstillinger.

Vedlegg 1, (16/854-5)

Kjetil D Waage
Janne Garberg
Torvastadvegen 609
4260 Torvastad
Torvastad, 16 April 2020
Karmøy Kommune
Rådhuset
Pb 167
4291 Kopervik
post@karmoy.kommune.no
ATT: Yvonne S. Løvseth

Merknader til planforslag 4071 «Vikafjellet» sak nr. 16/1518
Viser til plan utlagt på kommunens nettsider.
Vi har følgende kommentarer til planforslaget.

Avrenning fra planområde:
Etter muren ble oppført har vi opplevd at vi har fått en kraftig økning i avrenning av overvann fra
området merket BK1 i plankartet. Vi mener at det må opparbeides skikkelig drenering slik at
vannavrenning minimeres. I tillegg mener vi at overvann må håndteres innenfor planforslagets
område. Det bes utredet hvordan overvannsbehandling kan utbedres i planforslaget.

Kommentarer til brev datert 19.05.2020, saksnr.: 16/1518-85
«Forslagstiller mener stigningen på vegen ikke kan reduseres, fordi det vil utgjøre en risiko for
oppført tørrmur, og være en uforholdsmessig kostnad fordi det krever store terrenginngrep.»
Skårhaug er av den oppfatning at det er mulig å redusere stigningen, ettersom veien kommer opp i
nordøst, og tørrmuren er oppført i vest og sørvest. Altså lengst mulig unna der veien kommer opp fra
fylkesveien. Avstanden mellom tørrmur i vest og KV stolpe 15 er ca. 80 meter. Mellom stolpe 70 og
90 er avstanden ca. 22 til 26 meter til samme mur. Mellom stolpe 90 og 100 er det kun ca. 10 meter
til tørrmur i sør, og her mener utbygger at det er akseptabelt å sprenge ned kjøreveien.
Denne side mener forslagsstiller argumenterer mot seg selv: Han mener tilsynelatende at veien kan
ikke senkes mellom stolpe 5 og 70 på grunn av risiko for tørrmur som ligger fra 20 til 80 meter unna,
men det kan sprenges ned i enden av KV som ligger kun ca. 10 meter unna tørrmur. Dette bes det om
en redegjørelse for.
Store terrenginngrep må uansett utføres der veien kommer opp i nordøst. Som det vises på tegning
301 ved stolpe 10 til 50 må det allikevel sprenges ned mellom 2 til 4 meter. Om de da sprenger ned
0,3 til 0,5 meter i tillegg, kan ikke det være den store ekstrakostnaden for å oppnå en stigning på
under 10%. Veien vil med et slikt tiltak bli langt bedre og vil oppfylle veinorm.

«I merknad til planforslaget hevdes det at vegens stigning kan reduseres til under 10 % ved å senke
vegen 1 meter. Dette kan gjøres ved å skråne terreng på BK1.»
Skårhaug la frem to forslag på å senke veien, ett forslag på å senke veien 1,0 meter, og ett på å senke
veien 0,65 meter. Dette vil gi en stigning på hhv. 9,42% og 10,0 % mellom stolpe 5 og 65. Senkningen
i KV mellom stolpe 65 og 95 kan enten oppnås ved å helle område BK1 mot kjøreveien, eller å fordele
høydeforskjellen mellom innkjørslene til områdene BK1 og BF/BK2 (hvis BK2 øvre del legges på
samme kote som BF.).
Som det vises på tegning 201 og planbeskrivelsen figur 16, er det ved stolpe 95 en kotehøyde på
+11,57, noe som er ca. 0,3 m over Skårhaugs tomts kotehøyde. Ved stolpe 95 skal egentlig
kotehøyden være +11,3 for at Skårhaug skal klare å kjøre inn på sin eiendom. Da vil Skårhaugs
stigning mellom stolpe 95 og 90 bli: (11,86-11,3)/ (95-90) =0,112=11,2 %. Skårhaug er av den
oppfatning at når han må godta en stigning i sin utkjørsel, må også områdene BK1 og BK2 godta en
stigning i sin utkjørsel, slik at høydeforskjellen mellom områdene blir mest mulig likt fordelt.

Figur 1, utklipp fra tegning 201:

Figur 2, planbeskrivelsen figur 16

Dersom område BK1 legges på kote +12,0 og områdene BF og BK2 (øvre del) legges på kote +11,3,
kan veien mellom stolpe 70 og 90 legges på kote 11,65. Dette er høydedifferansen mellom
områdene, delt på 2. Da er det kun 0,35 m å oppta i innkjørselen/utkjørselen til områdene BK1 og
BK2/BF.
Og som det viser på vedlegg 1 (eksisterende forslag) og vedlegg 2 (Skårhaugs forslag), samt
planbeskrivelsens figur 19, vil det komme en sluk (SF) ca. ved kjøreveiens stolpe 100. Denne vil da
ligge lavere en kote +11,3 for å ta opp overvann fra områdene BK1 og BK2. Denne sluken skal kobles
mot kumgruppe KG2 ca. ved kjøreveiens stolpe 70. Dette vil da medføre at det må lages en grøft
lavere enn kote +11,3 langs kjøreveien, for at vannet skal kunne renne fra sluken til KG2. Skårhaug
ser dermed ingen hindringer med å senke veien til kote +11,65 mellom stolpe 90 og 70, når det
allerede må lages en dypere grøft der.
I saksfremlegget til HTM sak 16/20 skriver kommenterer Kommunalsjef teknisk til veiutforming
(side 20) «Terrenget gjør at en ikke får redusert stigningsforholdet ytterligere» uten å redegjøre for
dette.
Det bes redegjøres for hva det er med terrenget som gjør at stigningsforholdet ikke kan reduseres,
som ved for eksempel ved kjøreveiens stolpe 15. Hva er det med terrenget som hindrer i å senke fra
kote +6,18 til +6,00 ved stolpe 15? Hva er det med terrenget som hindrer å senke fra kote +7,42 til
kote +7,00 ved stolpe 25? Hva er det med terrenget som hindrer å senke fra kote +8,63 til kote +8,00
ved stolpe 65, osv. (tall hentet fra tegning 201). Ved en stigning 10% blir det på det meste en
senkning av veibanen på ca. 0,65 meter.

«Ingen av partene har fremlagt dokumentasjon på sine teorier. Dokumentasjon kan være f.eks.
terrengprofiler, uttaler fra fageksperter eller kostnadsoverslag. Kommunen må derfor anse begge
sider av saken som påstander på dette tidspunktet.»
Skårhaug legger ved følgende kart med kotehøyder:




Vedlegg 1, eksisterende forslag merket med planlagte kotehøyder og avstand KV til tørrmur i
vest.
Vedlegg 2, Skårhaugs forslag merket med foreslåtte kotehøyder og sluk/kumgruppe.
Vedlegg 3, Tegning 201 med inntegnet forslag til 10% stigning.

Det fremstår som underlig at kommunen forventer at Skårhaug som privatperson skal innhente
fagekspertise som privatperson og nabo. For det tilfelle at utbygger får forelagt seg forhold som må
utredes nærmere, er det vel han som må redegjøre for dette innen rimelige grenser.

«KV skal anlegges med inntil 10 % stigning, men stigning inntil 12,5 % tillates over 30 meter
dersom det;


dokumenteres at en senkning av terrenget for å gjøre dette mulig medfører en uakseptabel
risiko knyttet til oppført tørrmur eller andre forhold i grunnen, jf. planbestemmelse 7.4.

Eller;


B) dokumenteres at tilrettelegging av inntil 10 % stigning utgjør en uforholdsmessig byrde
etter § 17 i Lov om likestilling og forbud mot diskriminering.»

Som vist i argumentasjonen over, er det kun små endringer i tiltak som tiltakshaver likevel må utføre,
som skal til for å oppnå en stigning på 10% eller lavere. Det er følgelig ønskelig at teksten endres til
«inntil 10 % stigning tillates, og universell utforming skal tilstrebes» i planbestemmelsene. Dette vil
også være i tråd med kommunens vegnorm.
Vedlagt er også en epost fra Gro Osmundsen Kyvik i Statens Vegvesen, Plan- og forvaltningsseksjonen
(Vedlegg4), datert 04.06.2019, med Karmøy kommunes saksbehandler på kopi, der Kyvik skriver «Vår
dialog med Karmøy kommune og tiltakshaver har primært omfattet avkjørsel/tilknytningspunkt til
fylkesvegen. Selve tilkomstvegen er ikke vårt anliggende, såfremt trafikksikkerheten tilknyttet
påkoblingspunktet til fylkesvegen er ivaretatt. Det er kommunens vegnorm som gir retningslinjer for
utforming av tilkomstvegen for øvrig.» (min understrekning.) Basert på denne uttalelsen og SV
håndbok R701 kapittel 3.1 blir det da kommunens vegnorm som blir det gjeldende regelverk.
Kommunens vegnorm sier at universell utforming skal tilstrebes, og at maksimal tillatt stigning er
10%. Denne side kan ikke se at det er grunnlag for at kommunens vegnorm skal fravikes.
Jfr. også Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingens brev av 22.05.2019, som er referert til i
RFK regionalplanavdelingens uttalelsesbrev datert 25.03.2020 til plan 4071, der fylkesrådmannen ber
om at kommunen vurderer en løsning som gjør veien mindre bratt. Skårhaug har gitt flere eksempler
på hvordan dette kan gjøres.

Skårhaugs tilgang til egen eiendom i anleggsperioden.
I saksfremlegget til sak 45/19 i HTM skrev kommunen følgende om Skårhaugs tilgang til egen
eiendom: «Det må derfor avklares i teknisk plan hvordan ny adkomst for eksisterende bolig skal
utformes. Forholdet må avklares før det gis igangsettingstillatelse, siden man ikke kan fjerne en
avkjørsel uten å ha sikret ny adkomst til husstanden.» Det stilles spørsmål til hvorfor dette ikke er
blitt videreført i denne planen. Vi ønsker at det skal føres inn i planbestemmelsene at det i teknisk
plan skal vises hvordan Skårhaug skal sikres uhindret tilgang til egen tomt gjennom hele
anleggsperioden. Dersom ikke Skårhaug sikres adkomst til egen tomt, vil han måtte parkere nede på
fylkesveien (midt i svingen), noe som ikke kan ansees som forsvarlig. Skårhaug er, som nevnt flere
ganger tidligere, både handicappet og ufør. Han har derfor ikke mulighet til å bære f.eks. dagligvarer
over lange avstander, og definitivt ikke gjennom et ulendt anleggsområde.
Det bes om at alle Skårhaugs tidligere uttalelser legges ved i videre saksfremstillinger.

Det er nødvendig å komme med utfyllende kommentarer til kommunalsjef teknisk sine kommentarer
til veiutforming på side 20 i saksfremlegget til HTM sak 16/20. Mine kommentarer i rødt.
«KV er innenfor kravene i forskrift om alminnelige regler for bygging og vedlikehold av avkjørsler fra
offentlig veg.» Som vist i SV håndbok R701 og epost fra SVV er ikke tilkomstveien en del av
avkjørselen, og kommer derfor ikke inn under denne forskriften.
«Karmøy kommune har ikke bestemmelser i kommuneplanen eller som kommunedelplan for veger.
Det finnes en kommunal norm, men normer er veiledende. De er ikke krav. Det er viktig å skille
mellom det som er lov og forskrift, og det som er normer, veiledere og retningslinjer. Praksis er at så
lenge alt er i henhold til normen, henvises det til dette, og hvis ikke må det utredes og påpekes hva
avviket går ut på. Hvis kommunen skal overta veien for drift og vedlikehold, skal standardene i
normen legges til grunn (min understrekning). På private veger er det større muligheter for avvik.»
Jeg viser her til Karmøy Kommunes vegnorm kapittel 3.2.3 der det står: «Privat felles adkomstveg
som er åpen for allmenn ferdsel, skal utformes som offentlig veg med asfaltdekke. Fravik av krav kan
godkjennes hvor vegen betjener et mindre antall boliger, og der avfall og poststativ er plassert ved
offentlig veg.» (Min understrekning). I og med at renovasjonsområdet kommer ved en privat vei inne
på planområdet, bør veiutformingen frem til det punkt behandles på samme måte som om
kommunen skulle overtatt veien til offentlig formål. Altså at standardene i normen følges frem til
renovasjonsområdet.
Videre står det i kapittel 3.1 i normen «Ved regulering i bebygde områder må det vises varsomhet i
forhold til inngrep i privat eiendom.» Min veirett over 141/46 er også en del av min eiendom.
«Tilpassede løsninger for tverrprofil og geometri kan velges såfremt det ikke går på bekostning av de
kriterier som er lagt til grunn for vegnormen. (min understrekning) Universell utforming skal
tilstrebes for planlegging på alle nivåer.» Kriteriet i vegnormen er trafikksikkerhet og universell
utforming (ref. Vegnormen kapittel 3.1), dog da med en tillatt maksimal stigning på 10% på
tilkomstveien (Vegnormen kapittel 3.3.2).
Når kommunen på denne måten fraskriver seg ansvaret for utforming av private veier, skaper det en
presedens for andre utbyggere om at de kan se bort fra universell utforming og kommunens veinorm
når de fremmer planforslag. Dette vil sende et signal til kommunens innbyggere med nedsatt
funksjonsevne, om at kommunen ikke er interessert i å skape et lett tilgjengelig samfunn for dem. De
blir på denne måten degradert fra samfunnet til «annenrangs» borgere som ikke har samme tilgang
som andre.
Skårhaug stiller spørsmål om hva Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har uttalt om veier
brattere enn kommunens egen norm og krav om universell utforming, og om de er blitt rådført i
denne saken. Det bes om en tilbakemelding på dette.

Til slutt et hypotetisk eksempel angående trafikksikkerhet:
La oss si at renovasjonsbilen står ved stolpe 70 og skal kjøre ned veien som er 4 meter bred. Og at en
privatbil står ved stolpe 0 og skal kjøre opp veien. Kjører de like fort vil de ikke se hverandre før de er
på hhv. Stolpe 60 og stolpe 10 (merket med rød strek på bildet under) i beste fall. Regner vi inn litt
reaksjonstid og bremsestrekning, kommer nok renovasjonsbilen til å stoppe mellom stolpe 55 og 50.
Bilen stopper sannsynligvis ved stolpe 15.

Standard bredde for privatbil er (ifølge SV HB N100) 1,8 meter, og lastebiler 2,55. Total bredde av
kjøretøyene overgår da veiens bredde med 0,35 meter. Vi må også regne med litt klaring mellom
bilene. Dermed er det klart at noen må rygge, og hvem blir det da? Skal renovasjonsbilen da rygge
opp en 10% stigning der det kan være barn som leker i veien, eller skal privatbilen rygge ned et 12,5%
fall, over et fortau og ut i den trafikkerte fylkesveien der utkjørselen ligger midt i en sving? Kan
kommunen redegjøre for hva som er det mest trafikksikre alternativet for dette reelle eksempelet?
PS. Når renovasjonsbilen står ved stolpe 55, er hele høyre side av bilen en blindsone fra førerhuset og
bakover.

Under her en mer nøyaktig fremstilling av siktlinjene:

Lilla linje mellom stolpe 0 og 62 illustrerer frisikten oppgitt i plankartet.
Ved samme fart, vil siktlinjene bli slik:
Rød linje mellom stolpe 70 og 0 = ingen sikt mellom bilene.
Orange linje mellom stolpe 65 og 5 = ingen sikt.
Turkis linje mellom stolpe 60 og 10 = ingen sikt.

Rød linje mellom stolpe 55 og 15 = sannsynligvis ingen sikt med 2 meter byggegrense.
Orange linje mellom stolpe 50 og 20 = her ser bilene hverandre.
Sannsynligheten for at bilene stopper ved stolpe 45/40 og 25, er mye større enn i eksempelet over,
med de konsekvenser det har.

Under her 3D-visualisering av de samme forhold:

P=privatbil, R=Renovasjonsbil, Lilla linje=direkte mellom stolpe 0 og 70, og gul linje=første direkte syn
mellom bilene. Det reelle er at renovasjonsbilen kan komme mye lenger ned uten å bli sett av
privatbilen, pga. den høye knausen på nordsiden av innkjørselen, hvis renovasjonsbilen starter å
kjøre litt før. Som det vises av utdrag fra tegning 301 under her, er knausen ca. 4 meter høy.
Renovasjonsbilen er ca. 3 meter høy.

Vennligst merk at disse eksemplene er basert på sommerstid og tørt føre. Om vinteren med snø, is,
mørke og brøytekanter vil nok dette se mye verre ut.
Svingen ved stolpe 45 er tegnet opp med tverrfall utover. Noe som kan skape farlige situasjoner når
det er glatt på veien.

Tillegg til Kommentarer til plan 4071, avsnitt om byggehøyder.
I saksfremlegget til HTM sak 16/20 på side 17 skriver kommunalsjef teknisk om
byggehøyder/grunnkoter: «Ved å legge boligene ned en etasje til kote +9, senkes byggehøyden til
kote 15,5 meter. Når mønehøyden på eksisterende hus er på kote 17,9 kan dette neppe sies å være
dominerende. Byggehøyden fra grunn til tak på de nye boligene regnes å være 6,5 meter.
Bygningshøyden på den eksisterende boligen, når grunnen står på kote + 11,3, er 6,6 meter fra bunn
til topp. Bygningene er dermed relativt like i høyde.»
Å sammenligne bygg med mønet tak og bygg med flatt tak blir feil, da bygg med flate tak vil ha større
volum enn bygg med mønet tak. Ref. Kommunalsjef teknisk sin kommentar i saksfremlegget til HTM
sak 23/20 side 3, (https://www.karmoy.kommune.no/moteplan/sak/180276/) angående
sammenligning mellom bygg med mønet tak og bygg med flatt tak: «Kommunalsjef teknisk kan ikke si
seg enig med klager i at et bygg med mønet tak vil ruve betydelig høyere i terrenget enn omsøkte
tiltak. Dette begrunnes med at bygg med flate tak vil ha større volum enn bygg med mønet tak, og
høyden for flate tak er dermed bevisst satt lavere i planbestemmelsene. En kan i realiteten få til et
bygg med slak takvinkel og 6 m gesimshøyde og 8 m mønehøyde innenfor bestemmelsene, men dette
vil likevel bli mindre ruvende enn omsøkt pga takvinkelen. Omsøkte bolig ligger på en topp, og dette
forsterker høyden og fjernvirkningen av bygget ytterligere.»
«Kommunalsjef teknisk viser til at det er godkjent flere bygg innenfor planområdet med flate tak, og
alle har gesimshøyde som ikke overstiger 6 m i samsvar med planbestemmelsene. Å gi dispensasjon i
denne saken vil virke urettferdig for de som har prosjektert boligene i samsvar med
høydebestemmelsene, samt at det vil skape uheldige presedensvirkninger for bygging på
gjenværende tomter.»
Ut ifra kommunalsjef teknisk sine kommentarer er det da en presedens på at det er gesimshøyde
som skal legges til grunn for vurdering av hvor ruvende husene blir. Gesimshøyden på mitt hus er 3,2
meter, noe som vil gi et mye mindre ruvende inntrykk enn husene rundt med flatt tak og
gesimshøyde på 6,5 meter.
Derfor ber jeg på nytt at dere vurderer terrengsenkning på områdene BK1 og BK2, slik at en kan få
mindre ruvende bygg, noe som også vil minske fjernvirkningen av bygningene. Sekundært eventuelt
å senke gesimshøyden på nye boliger til et nivå som er mer i stil med omliggende bygninger.

Kayinge@skarhaug.no
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Kyvik Gro Osmundsen <gro.osmundsen.kyvik@vegvesen.no>
tirsdag 4. juni 2019 13.46
Kayinge@skarhaug.no
yvonne.s.lovseth@karmoy.kommune.no; Bergitte Hatteland Flatebø;
Storesund Magnus Nilsen; Saising Noppanan
SV: INNSYN I DOKUMENTER - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN TIL 2.
OFFENTLIGE ETTERSYN - 27.05.19

Hei!
I eposten du viser til, datert 31.10.18, står det som følger:
Hei.
Følgende er tilbakemelding på hva Statens vegvesen mener må ivaretas i et eventuell nytt reguleringsplanforslag.
Det påpekes at det i siste skisse er brukt feil verdier for siktsonen, med bruk av et punkt 6 meter inn i avkjørselen,
hvor det skulle vært 4 meter. Vi mener likevel at det det bør være mulig å oppnå tilfredsstillende sikt til enden av
siktlinjen fra avkjørselen, slik den nå er plassert.
I tillegg til dette vil det være krav til at det er sikt til hele kjørevegen mellom avkjørselen og enden av siktlinjen, samt
sikt til fortau og eksisterende avkjørsel mot sør. Se vedlagte illustrasjon for prinsippet; det må være sikt til hele det
fargelagte området.
Vi ber om at ny reguleringsplan omfatter fortauet til eiendomsgrensen mot sør, som vist på skisse, samt fortau mot
nord frem til siktlinjen.
Planen må videre vise at det er mulig å opparbeide privat vei på en måte som ivaretar terrenget mellom privat vei og
fylkesvegen på nordsiden. Dette området er nylig sikret mot ras, og en utbygging må kunne skje uten at dette blir
kompromittert.
Vår dialog med Karmøy kommune og tiltakshaver har primært omfattet avkjørsel/tilknytningspunkt til fylkesvegen.
Selve tilkomstvegen er ikke vårt anliggende, såfremt trafikksikkerheten tilknyttet påkoblingspunktet til fylkesvegen
er ivaretatt. Det er kommunens vegnorm som gir retningslinjer for utforming av tilkomstvegen for øvrig. Det er
kommunens planavdeling vi har hatt kontakt med i saken.

Med hilsen
Gro Osmundsen Kyvik
Statens vegvesen, Vegavdeling Rogaland, Plan- og forvaltningsseksjon Haugesund
Besøksadresse: Rennesøygata 16, HAUGESUND
Mobil: +47 93281820 epost: gro.osmundsen.kyvik@vegvesen.no
www.vegvesen.no epost: firmapost-vest@vegvesen.no

Fra: Kayinge@skarhaug.no <Kayinge@skarhaug.no>
Sendt: tirsdag 4. juni 2019 13:34
Til: Kyvik Gro Osmundsen <gro.osmundsen.kyvik@vegvesen.no>
Emne: INNSYN I DOKUMENTER - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN TIL 2. OFFENTLIGE ETTERSYN - 27.05.19
Hei Gro,
Jeg sender deg denne eposten fordi du står som saksbehandler i denne saken.
1

Jeg er eier av eiendom 141/46 som får omlagt min adkomst på grunn av denne planen. Jeg er handicappet og 50 %
ufør, så utformingen av avkjørselen og adkomstveien kan få store konsekvenser for min hverdag. Derfor har jeg
store interesser i hvordan dette blir utformet, og ønsker innsyn i denne saken.
Jeg har allerede hentet ut dokumentene 16/40719-1 til 16/40719-15 fra postlistene deres på Einnsyn. Det jeg lurer
på er om det er andre dokumenter tilknyttet denne saken, som for eksempel møtereferater og eposter som ikke står
i postlistene?
I vedlagte uttalelse skriver dere «I epost fra Statens vegvesen datert 31.10.2018…». Jeg finner ikke denne eposten
hverken i postlistene på Einnsyn eller i Karmøy kommunes postliste. Kan dere sende meg en kopi av denne? Og
eventuelt svar på denne?
Videre skriver dere «Det har vært utstrakt dialog mellom tiltakshaver, Statens vegvesen og kommunen i denne
saken». Kan jeg få innsyn i denne dialogen? Og hvilken saksbehandler i kommunen er det dere har hatt dialog med?
Er det slik å forstå at deres dialog med kommunen og tiltakshaver kun har omfattet utformingen av avkjørselen?
Eller har dere også hatt dialog på veiutformingen opp til området?

På forhånd takk.

Best regards

Kay Inge Skårhaug

Mobile: (+47) 916 42 326
kayinge@skarhaug.no

-----Opprinnelig melding----Fra: postmottak.sentral@karmoy.kommune.no <postmottak.sentral@karmoy.kommune.no>
Sendt: onsdag 29. mai 2019 09.17
Kopi: kayinge@skarhaug.no
Emne: UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN TIL 2. OFFENTLIGE ETTERSYN - 27.05.19 (16/1518-58)
VÅR REFERANSE: Saksnr: 16/1518-58 Løpenr: 31827/19 Saksbehandler: Yvonne SLøvseth Deres ref.:
Oversender vedlagte dokument.
Med vennlig hilsen
Yvonne S Løvseth
Sektor areal og byggesak
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Siv Elisabeth Røksund Lie
20/3505
Sign:

Arkiv: 033
Dato:

Utvalg:

Formannskapet

22.06.2020

REFERATLISTE - FORMANNSKAPET 22.06.20

1. Tilgjengelighetsprisen 2020 – Rogaland Fylkeskommune
2. Orienteringsbrev om styrking av kommunale næringsfond
3. Møteprotokoll eldrerådet
4. Møteprotokoll råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
5. Møteprotokoll Karmøy ungdomsråd
6. Notat – Forespørsel om vurdering av utvidede årningstider på SFO morgener, og
ferieavvikling om sommeren.
7. Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag 2020

Høringer:
A. Ny forskrift om øvre ramme for overtredelsesgebyr etter naturmangfoldloven.

MØTEPROTOKOLL
Eldrerådet
Møtested: Møte i Teams
Møtedato: 09.06.2020

Tid : Kl. 10:10 – 10:55

Funksjon

Navn

Parti

Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Leder
Medlem

Farbu Olaug Stava
Ravnsnæs Ole
Vikre Inger Anne
Tveit Turid
Skorpe Harald G.
Reiersen Nils Oddvar
Hjelmås Else Marie Steinkopft

SP
FRP
KL

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

7

Referent:

Elin Vikene

Fremmøte

H

Kvalitetsrådgiver Tove Rosseland

Innkalling og saksliste godkjent.
Kvalitetsrådgiver Tove Rosseland orienterte og svarte på spørsmål om sakene Bruker- og
pårørendeundersøkelser 2020 – helse og omsorg og Leve hele livet – planprosess, struktur og
mulige innsatsområder samt generell informasjon om hva som skjer ved uønskede hendelser
på sykehjem og hva som er vanlige prosedyrer jf referatsak pkt 5.

Sakene 16/20, 17/20 og 18/20 pkt. 2 og 5 ble behandlet før sak 15/20.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.

Saknr. 15/20
GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 28.04.2020
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Eldrerådet godkjenner protokollen fra møtet (i Teams) den 28.04.2020.

Saknr. 16/20
BRUKER- OG PÅRØRENDEUNDERSØKELSER 2020 - HELSE OG OMSORG
Behandling:
Kvalitetsrådgiver Tove Rosseland orienterte og svarte på spørsmål.
Reiersen foreslo følgende tilleggspunkt:
Eldrerådet takker for å få den oversikten som brukerundersøkelsen gir. En ønsker at resultatet av
undersøkelsen blir brukt til å gi de eldre bedre livsvilkår. Ikke minst må resultatet brukes til å utvikle et
mer aldersvennlig samfunn.
Innstillingen med Reiersens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg tar vedlagte rapport fra bruker- og pårørendeundersøkelser,
utført ved hjelp av systemet bedrekommune.no, i helse- og omsorgstjenestene 2020 til
orientering.
Eldrerådet takker for å få den oversikten som brukerundersøkelsen gir. En ønsker at
resultatet av undersøkelsen blir brukt til å gi de eldre bedre livsvilkår. Ikke minst må
resultatet brukes til å utvikle et mer aldersvennlig samfunn.

Saknr. 17/20
LEVE HELE LIVET - PLANPROSESS, STRUKTUR OG MULIGE INNSATSOMRÅDER
Behandling:
Kvalitetsrådgiver Tove Rosseland orienterte og svarte på spørsmål.
Reiersen foreslo:
Eldrerådet tar kommunalsjef helse og omsorg sitt forslag til vedtak til orientering.
Innstillingen med Reiersens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Administrasjonen utarbeider utkast til plan for Leve hele livet med utgangspunkt i:

Side 2 av 3

1. Vedlagte statusbeskrivelse
2. Følgende to hovedmål for planen:
a. Lokalsamfunn som fremmer eldres livskvalitet
b. Trygge helse- og omsorgstjenester
3. Følgende inndeling av planen:


Innledning: Kort om reformen med fremdriftsplan i denne og tidligere vedtak



Et kapittel for hvert av de fem innsatsområdene, med status og utfordringer



Et tiltakskapittel for hvert av de to hovedmålene

4. I planutkastets tiltakskapitler konkretiseres hvordan og når de ulike
innsatsområdene/tiltakene som er trukket frem i dette saksfremlegget skal
iverksettes
2. Utkast til plan sendes fortrinnsvis på høring i oktober 2020.
3. Sak med planutkast legges fortrinnsvis frem for råd og utvalg i november, med
kommunestyrebehandling 14. desember 2020.
4. Eldrerådet tar kommunalsjef helse og omsorg sitt forslag til vedtak til orientering.

Saknr. 18/20
REFERATSAKER - ELDRERÅDET 09.06.2020
1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 29.04.2020
Tatt til orientering.
2. Avvikshåndtering i omsorgstjenesten – Protokoll fra sak 8/20 Eventuelt i hovedutvalg
helse og omsorg 29.01.2020
Kvalitetsrådgiver Tove Rosseland orienterte og svarte på spørsmål.
Tatt til orientering.
3. Brev fra Pensjonistforbundet av 29.04.2020
Tatt til orientering.
4. Tilgjengelighetsprisen 2020 – Rogaland fylkeskommune
Ingen kandidater foreslått.
5. Kvalitetsrådgiver Tove Rosseland orienterte generelt om hva som skjer ved uønskede
hendelser på sykehjem og hva som er vanlige prosedyrer.
Tatt til orientering.

Saknr. 19/20
EVENTUELT - ELDRERÅDET 09.06.2020
Behandling:
Ingen saker meldt.

Side 3 av 3

MØTEPROTOKOLL
Karmøy ungdomsråd
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 08.06.2020
Tid : Kl. 12:30 – 14:25
Funksjon

Navn

Skole

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder

Karoline Haugeberg
Andrea Sæle
Jabina Behrends
Hedda Aarhus
Idunn Tho
Håvar Benestvedt
Radowslaw Robert Zilenski

Åkrehamn ungdomsskole
Skudeneshavn ungdomsskole
Åkrehamn videregående skole
Kristen vgs. Haugaland
Bø ungdomsskole
Stangeland ungdomsskole
Danielsen ungdomsskole

Forfall:

Henrik Staveland Tveitane
Amilie Rognaldsen

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

7 medlemmer til stede. Ett forfall.
Rådgiver i oppvekst- og kulturetaten, Kristin Benestvedt, SLTkoordinator Siri Merete Alfheim, folkehelsekoordinator Reidun K.
Dahl og konsulent i politisk sekretariat, Elin Vikene

Referent:

Elin Vikene

Innkalling godkjent.
Saker meldt under Eventuelt. Saksliste deretter godkjent.
Varaordfører Alf Magne Grindhaug orienterte om sak 14/20 Arbeidsgruppe for TV-aksjonen
2020 – Kampen mot plast i havet.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.
Saknr. 13/20

Side 1 av 3

GODKJENNING AV PROTOKOLL - UNGDOMSRÅDET DEN 23.04.2020
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Ungdomsrådet godkjenner protokoll fra møtet 23.04.2020.

Saknr. 14/20
ARBEIDSGRUPPE FOR TV-AKSJONEN 2020 - KAMPEN MOT PLAST I HAVET
Behandling:
Varaordfører orienterte og svarte på spørsmål.
Følgende ønsket å være med i arbeidsgruppen:
Karoline Haugeberg og Hedda Aarhus. Idunn Tho ønsket å være vararepresentant.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Varaordfører Alf Magne Grindhaug orienterer ungdomsrådet om årets TV-aksjon som går
til WWF og kampen mot plast i havet. Det er ønskelig at det nedsettes en kreativ
arbeidsgruppe bestående av blant annet medlemmer av ungdomsrådet.
Karoline Haugeberg og Hedda Aarhus deltar i arbeidsgruppen med Idunn Tho som
vararepresentant.

Saknr. 15/20
TEGNEKONKURRANSE - MEDVIRKNING FRA UNGDOMSRÅDET
Behandling:
Alle representantene stemte for 3 bilder hver og lysbildene nummerert 5, 8 og 10 ble valgt.
Vedtak:
Rådgiver i oppvekst- og kulturetaten, Kristin Benestvedt, informerer om
tegnekonkurransen som er avholdt for 1. – 10. trinn i grunnskolen. Teamet var «Håp» og
ungdomsrådet skal velge ut 3 av 10 bidrag som skal være pausebilde på skolenes I-pader.
Lysbilde nummerert 5, 8 og 10 ble valgt som pausebilde på skolenes I-pader.

Saknr. 16/20

Side 2 av 3

REFERATLISTEN UNGDOMSRÅDET 08.06.2020

1. RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN – HØRING
SLT-koordinator Siri Merete Alfheim og folkehelsekoordinator Reidun K. Dahl
orienterte og svarte på spørsmål.
Tatt til orientering.

2. UTTALELSE - VERGEORDNING KULTURARRANGEMENT MED
ALKOHOLSERVERING
Konsulent Elin Vikene orienterte og svarte på spørsmål.
Ungdomsrådet svarte følgende på en del av spørsmålene i forhold til tilsendt brev
om uttalelse:






Ungdomsrådet ønsker at det skal innføres vergeordning.
Ungdomsrådet var delt i meningene om nedre aldersgrensen burde være fra
8. klasse (13 – 15 år) eller fra det året man fyller 16 år.
Vergen kan maksimalt ha ansvaret for 2 mindreårige.
Vergen må være minst 25 år jf alderen for øvelseskjøring.
Vergen bør være foreldre (de kan også være verge for sin mindreårige pluss en
venn av denne), tante/onkel, søsken eller støttekontakt.

3. UTTALELSE – KARMØY KOMMUNES ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER
Konsulent Elin Vikene orienterte og svarte på spørsmål.

Tatt til orientering.

Saknr. 17/20
EVENTUELT - UNGDOMSRÅDET 19.05.2020
På grunn av flytting slutter disse i ungdomsrådet til høsten:
Jabina Behrends, Henrik Staveland Tveitane og Andrea Sæle.
Rådgiver Kristin Benestvedt takket for innsatsen til de som slutter og ønsket lykke til
videre.
Administrasjonen lager sak om valg av nye medlemmer til ungdomsrådet til høsten.

Side 3 av 3

MØTEPROTOKOLL
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Møtested: Møte i Teams
Møtedato: 09.06.2020

Tid : Kl. 18:00 – 18:55

Funksjon

Navn

Parti

Fremmøte

Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Leder
Varamedlem

Tjøsvoll Bente
Stangeland Johnny
Budal Aina
Nordbø Eivind
Trifan Elene Daniela
Oma Lars Gunnar
Bringedal Kjell Inge
Fagerland Maria

FRP
KRF
AP
H

Forfall

AP

Møtte for Budal Aina

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

5. 3 forfall. Ett varamedlem møtte.

Referent:

Elin Vikene

Innkallingen godkjent.
Saker meldt under Eventuelt. Sakslisten deretter godkjent.
Utlagt på representantenes bord:

Protokollen skal godkjennes i neste møte.

Forfall
Forfall

Saknr. 15/20
GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE 28.04.2020
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjenner protokollen fra møtet (i Teams)
den 28.04.2020.

Saknr. 16/20
BRUKER- OG PÅRØRENDEUNDERSØKELSER 2020 - HELSE OG OMSORG
Behandling:
Stangeland foreslo å støtte vedtaket eldrerådet gjorde i denne saken:
Eldrerådet takker for å få den oversikten som brukerundersøkelsen gir. En ønsker at resultatet av
undersøkelsen blir brukt til å gi de eldre bedre livsvilkår. Ikke minst må resultatet brukes til å utvikle et
mer aldersvennlig samfunn.
Innstillingen med Stangelands forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg tar vedlagte rapport fra bruker- og pårørendeundersøkelser,
utført ved hjelp av systemet bedrekommune.no, i helse- og omsorgstjenestene 2020 til
orientering.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne takker for å få den oversikten som brukerundersøkelsen
gir. En ønsker at resultatet av undersøkelsen blir brukt til å gi de eldre bedre livsvilkår. Ikke minst må
resultatet brukes til å utvikle et mer aldersvennlig samfunn.

Saknr. 17/20
REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
09.06.2020
1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 29.04.2020
Tatt til orientering.
2. Brukerundersøkelse – notat fra kommunalsjef helse og omsorg
Tatt til orientering.

Side 2 av 3

3. Tilgjengelighetsprisen 2020 – Rogaland fylkeskommune
Stangeland foreslo:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne på Karmøy, foreslår å tildele
Tilgjengelighetsprisen 2020 til Jan Olav Sørlie for sin innsats i forbindelse med Karmøy
Innebandyklubb.
I Karmøy Innebandy sitt slagord står det «vi slår et slag for bredden».
For å få til det er de avhengig av at de har troen på det de holder på med, at de har gode
holdninger, bra treningskultur og er gode rollemodeller for hverandre!
Superlaget fra Karmøy representerte Norge i Special Olympics Winter World Games
i Graz Østerrike 14.-25. mars i 2017. Verdens største idrettsarrangement for
Utviklingshemmede hvor de vant gull!
De har vært med på TV-Haugaland sin serie «Livet på Solstein», Empo-TV fra Graz, de har
vært på NRK og de har vært på idrettsgallaen. De reiser i inn og utland og har vært med på
mange turneringer.
Med SUPER-lag menes tilrettelagt innebandy for mennesker med spesielle behov som kanskje
aldri har vært med på organisert lagidrett før som får en felles samhørighet og sosial aktivitet
på fritiden.
Gjengen fra Solstein og Karmøy Innebandyklubb har helt klart inspirert til dette.
De har også et nokså nystartet tilbud for barn kalt «Special Olympics Skolen» som er et
Allidrettstilbud, universelt utformet for barn med spesielle behov. Disse får tett oppfølging og
er et viktig sosialt tilbud/tiltak. Flere fra superlaget har fått trenerkurs og er med som trenere
på allidretten som en ekstra inspirasjon for barna.
Alt dette gjøres ikke av seg selv, det står noen bak, som engasjerer, inspirerer, trøster,
oppmuntrer, organiserer og er drivkraften bak. En som bruker mye av sin fritid, henter og
bringer om så er. Jan Olav Sørlie heter han og er rett mann på rett plass.
Stangelands forslag enstemmig vedtatt.

4. Nytt om universell utforming
Tatt til orientering.

Saknr. 18/20
EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.06.2020
1. Oma stilte spørsmål om egenandel for taxi fra hjem til arbeid og retur.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne forventer svar til høsten.
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Utvalgssekretariat

Deres referanse:

Karmøy kommune
Statsråd Vinjesgate 25
4250 KOPERVIK

Dato: 04.05.2020
Saksnr.: 2020/43187
Dok.nr.: 1
Saksbehandler:
Astrid Apalset Vassbø

Tilgjengelighetsprisen 2020 - ber om innspill på kandidater
Tilgjengelighetsprisen tildeles enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter som har gjort
en spesielt verdifull innsats for å skape et universelt utformet Rogaland. Dette kan være i
lokalmiljøet, kommunen eller i fylket. Vi ber derfor om at alle kommuner sender dette brevet
videre til sine ungdomsråd, eldreråd, råd for funksjonshemmede, felles brukerutvalg og andre
som kan ha interesse av og innspill i saken.
Prisen består av et diplom og et pengebeløp på kr 50 000. Kriterier er vedlagt dette brevet.
Alle kan foreslå kandidater til prisen.
Forslag til kandidater skal sendes inn skriftlig, med en kortfattet begrunnelse for forslaget.
Forslag til kandidat, med en kortfattet begrunnelse, sendes:
Rogaland fylkeskommune, Postboks 130 Sentrum, 4001 Stavanger
Merk.: Tilgjengelighetsprisen 2019
eller på e-post til: firmapost@rogfk.no merk.: Tilgjengelighetsprisen 2019
Spørsmål kan rettes til:
Paal Kloster, e-post: paal.kloster@rogfk.no, tlf: 51 51 66 47
Frist for å sende inn forslag til kandidater er 15. september 2020.

Med hilsen
på vegne av
fylkesrådet for funksjonshemmede
Astrid Apalset Vassbø
utvalgssekretær
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Tilgjengelighetsprisen - kriterier

Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Oppgi vårt saksnr når du svarer på brevet.

Besøksadresse
Arkitekt Eckhoffs gate 1
Stavanger

Postadresse
Postboks 130 sentrum
4001
Stavanger

T 51 51 66 00
E firmapost@rogfk.no
Org.nr. 971045698

www.rogfk.no

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

19/50-17

5. juni 2020

Orienteringsbrev om styrking av kommunale næringsfond
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) informerer med dette om forslag til
krisepakke – fase 3 for 2020 jf. Prop 127 S. Regjeringen foreslår å sette av 600 millioner
kroner til kommunale næringsfond.
Departementet sender ut endrede forskrifter og oppdragsbrev, etter at krisepakken er vedtatt
i Stortinget 19. juni. Det kan komme endringer i rammene og i fordelingen av midlene, som et
resultat av behandlingen i Stortinget. Dette orienteringsbrevet er et grunnlag for planlegging
og forberedelser av fylkeskommunenes fordeling til kommunene.
Mål og innhold
Det foreslås 600 mill. kroner i 2020 til et nytt tilskudd på kap. 553, post 61 Mobiliserende og
kvalifiserende næringsutvikling. Midlene skal gå til kommuner som er særlig hardt rammet av
høy arbeidsledighet som følge av covid-19. Tilskuddet skal gå uavkortet videre til
kommunene.
Tilskuddet skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og
verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Midlene skal benyttes til
bedriftsrettet støtte (støtten må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte), og til andre
næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av
covid-19. Ordningen skal være landsdekkende.
Målgruppen er bedrifter og næringsaktører. Bedrifter kan for eksempel få midler til
markedsføring, mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer.

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858

Avdeling
Regionalpolitisk
avdeling

Saksbehandler
Ellinor Kristiansen
22 24 70 26

Fylkeskommunene skal prioritere kommuner som er, eller står i umiddelbar fare for å bli,
særlig hardt rammet som følge av virusutbruddet. Det kan eksempelvis være
vintersportssteder hvor store deler av næringslivet har fått sterkt redusert omsetning på
grunn av virusutbruddet, og reiselivsavhengige kommuner. Prioriteringene skal bygge på
fylkeskommunenes kunnskap om kommunenes og næringslivets utfordringer. Dette for å gi
en god målretting av innsatsen.
Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og
verdiskaping basert på lokale utfordringer. Det vises til at kommunale næringsfond er en
etablert ordning.
Fylkesfordeling og fordelingsmodell
Tabell 1 synliggjøre den foreløpige fylkesfordelingen. Fordelingsmodellen som foreslås er
utformet med en distriktsdel og en landsdekkende del. Den distriktsrettede delen skal utjevne
geografiske forskjeller ved å kompensere for ulemper i distriktsområder, og den
landsdekkende delen skal legge til rette for vekst og utvikling i hele landet ved at
kommunene realiserer sitt potensiale basert på muligheter og utfordringer.
Distriktsdelen fordeles til fylkeskommunene etter antall innbyggere
innenfor virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte, med høyere vekting av
kommuner som skårer lavt på Distriktsindeksen. I tillegg er det en ekstra vekting på 25 pst.
per innbygger i tiltakssonen (Finnmark og Nord-Troms), og en høyere vekting av kommuner
etter andel sysselsatte innen reiseliv og turisme. Den landsdekkende delen fordeles ved at
40 pst. fordeles likt mellom fylkene og resten med bakgrunn i andel arbeidsledige og
innbyggertall. De resterende 60 pst. av midlene i den landsdekkende delen fordeles dermed
etter folketall og andel arbeidsledige (NAV-tall per april 2020).
Midlene fordeles 50/50-mellom distriktsdelen og den landsdekkende delen, da dette best
ivaretar formålet med tildelingen, samtidig som den har en tydelig distriktsprofil.
Tabell 1 Foreløpig fylkesfordeling av rammene til kommunale næringsfond

Fylke
Viken
Oslo
Innlandet
Vestfold og Telemark
Agder
Rogaland
Vestland
Møre og Romsdal
Trøndelag
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Mill. kr
61,4
34,7
65,6
40,4
34,8
32,2
75,3
42,1
64,3

Andel helt ledige ved
utgangen av mai
6,8
8,6
5,4
6,4
5,9
6,2
6,1
5,4
5,2

Nordland
Troms og Finnmark
Totalt

74,8
74,4
600,0

4,9
5,8
6,4

Videre prosess
Departementet jobber nå med å utarbeide regelverk for ordningen. Ut i fra situasjonen til
næringslivet er det viktig at fylkeskommunene raskt fordeler midlene til den enkelte
kommune. Vi vil be om at beløpet som tildeles den enkelte kommune legges inn
Regionalforvaltning.no 14 dager etter at tildelingsbrevet fra KMD er mottatt. I tillegg vil vi be
om at kommunene tar i bruk regionalforvaltning.no i forvaltningen av midlene. I arbeidet med
regelverket vil vi vurdere tildelingskriterier, hva det kan og ikke kan til dels tilskudd til,
videredelegering, dekking av administrasjonsutgifter og rapportering fra kommunene.
Tildelingskriteriene, når fylkeskommunene skal fordele midlene, vil blant annet omfatte
arbeidsledighet, og hvor hardt næringslivet i kommunen er rammet av covid19 tiltakene. Vi vil
i det videre arbeidet også gjøre en vurdering av om det er hensiktsmessig å melde ordningen
til ESA under gruppeunntakene.

Med hilsen
Anne Karin Hamre (e.f.)
ekspedisjonssjef
Ellinor Kristiansen
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Iht adresseliste
Trondheim, 04.06.2020

Deres ref.:
[Deres ref.]

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2019/2637

Saksbehandler:
Lise Rognes

Høring - Ny forskrift om øvre ramme for overtredelsesgebyr
etter naturmangfoldloven
Miljødirektoratet sender på vegne av Klima- og miljødepartementet ut på høring forslag
om ny forskrift om øvre ramme for utmåling av overtredelsesgebyr som ilegges med
hjemmel i naturmangfoldloven § 74.
Miljødirektoratet foreslår ny forskrift om øvre ramme for utmåling av overtredelsesgebyr etter
naturmangfoldloven § 74. Plikten til å fastsette en slik øvre ramme følger av forvaltningsloven § 44
annet ledd. Miljødirektoratet foreslår en øvre ramme på 2 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) for
fysiske personer og 6 ganger folketrygdens grunnbeløp for foretak.
Bakgrunnen for forslaget
Naturmangfoldloven § 74 ble 21. juni 2019 endret fra en bestemmelse om miljøerstatning til en
bestemmelse om overtredelsesgebyr. Bestemmelsen er ikke trådt i kraft. Den lyder som følger:
"§ 74 (overtredelsesgebyr)
Myndigheten etter loven kan ilegge overtredelsesgebyr til den som overtrer § 6, § 15 første og annet
ledd, § 17 fjerde ledd første punktum, § 17 a annet og tredje ledd, § 22, § 24 første ledd, § 25, § 26, § 27 annet
ledd, § 28, § 29 første og fjerde ledd, § 30 første og annet ledd, § 31 annet ledd annet punktum, § 34, § 35
annet ledd, § 36 annet ledd, § 37 tredje ledd, § 38 annet punktum, § 39 femte ledd, § 44 annet ledd, § 45 første
og annet ledd, § 54 første til fjerde punktum, § 55 første ledd, § 58 første ledd, § 59 første og sjette ledd, § 60
første ledd, § 61, § 63 annet ledd første punktum og § 66.
Overtredelsesgebyr kan også ilegges den som overtrer
a) bestemmelser i en forskrift gitt med hjemmel i noen av bestemmelsene nevnt i første ledd
b) plikter som følger av individuelle avgjørelser gitt med hjemmel i noen av bestemmelsene nevnt i
første ledd
c) bestemmelser i en forskrift som nevnt i § 77 første punktum
d) plikter som følger av individuelle avgjørelser som nevnt i § 77 første punktum
Fysiske personer kan bare ilegges overtredelsesgebyr for forsettlige eller uaktsomme overtredelser.
Kongen kan gi forskrift om utmåling av overtredelsesgebyr.
Adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr foreldes 2 år etter at overtredelsen er opphørt. Fristen
avbrytes ved at det gis forhåndsvarsel eller fattes vedtak om overtredelsesgebyr."

Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo|
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no
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I medhold av ny § 74 fjerde ledd kan Kongen gi forskrift om utmåling av overtredelsesgebyr. Av
forvaltningsloven § 44 annet ledd fremgår det at individuell utmåling av overtredelsesgebyr
fastsettes innenfor en øvre ramme. Bakgrunnen for plikten til å fastsette en slik øvre ramme er
behovet for å sikre en viss forutberegnelighet for gebyrenes maksimale størrelse.
Det vil i denne omgang ikke bli foreslått standardiserte gebyr for de ulike overtredelsene som kan
sanksjoneres med overtredelsesgebyr. Faste satser for overtredelsesgebyr vil vurderes når
miljømyndighetene har fått erfaring med bruk av bestemmelsen.

Vurdering av ulike løsninger og Miljødirektoratets forslag
Rammens utforming
Det fremgår av forarbeidene til forvaltningsloven § 44 annet ledd at rammen ikke nødvendigvis må
angis i kronebeløp, jf. Prop. 62 L 2015-2016 punkt 34. 1 merknader til § 44, side 195. Rammen kan
relateres til andre størrelser, for eksempel et nærmere bestemt antall rettsgebyr (R) eller
folketrygdens grunnbeløp (G), eller en prosent av et foretaks omsetning i en periode.
Å forankre rammen i folketrygdens grunnbeløp vil sikre en årlig oppjustering med det til fordel at
det ikke er behov for å endre forskriften for å sikre en økning i rammen. I tillegg er folketrygdens
grunnbeløp et begrep som er alminnelig kjent i befolkningen og som også er lett å sette seg inn i.
Til dette kan det innvendes at et fast kronebeløp i utgangspunktet kan settes så høyt at det ikke vil
være behov for årlig oppjustering. Videre vil et fast kronebeløp være mer konkret enn ett gitt antall
G hvor kronebeløpet ikke er eksplisitt angitt.
Det anses å være lite hensiktsmessig å fastsette rammen som en prosent av et foretaks omsetning i
det overtredelsesgebyr også skal kunne ilegges fysiske personer.
Miljødirektoratet foreslår at rammen fastsettes i et bestemt antall G. Avgjørende for forslaget er at
grunnbeløpet årlig indeksreguleres og det vil ikke være påkrevd med endring i forskriften for å
regulere fastsatt øvre ramme.
Rammens størrelsesorden
Ved fastsettelsen av rammens størrelse må det tas hensyn til at ny naturmangfoldlov § 74 gir
hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyr innenfor svært ulike områder. Fra ulovlig uttak av og
unødig jaging av viltlevende dyr, jf. nml. § 15, til overtredelse av regelverket om handel med
truede arter av vill flora og fauna (CITES), jf. nml. § 26, samt brudd på regelverket knyttet til
fremmede organismer, jf. nml. kap. IV, verneområder, jf. nml. kap. V og utvalgte naturtyper, jf.
nml. kapittel VI.
Forvaltningsloven angir momenter som det kan tas hensyn til ved den individuelle utmålingen av
gebyr, jf. § 44 tredje ledd for fysiske personer og § 46 annet ledd for foretak. Disse momentene er
også relevante ved fastsettelsen av den øvre rammen for overtredelsesgebyr.
For foretak kan det blant annet tas hensyn til foretaket økonomiske evne. Dette må gjenspeiles i
den øvre rammen. Avhengig av overtredelsens omfang og virkning, herunder skadepotensialet av
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overtredelsen, skyldgraden, om det er gjentatte overtredelser og gebyrets preventive virkning, kan
det være aktuelt å fastsette et relativt høyt gebyr for foretak.
For fysiske personer kan det blant annet legges vekt på overtredelsens omfang og virkninger,
fordeler som er eller kunne vært oppnådd ved lovbruddet, samt overtrederens skyld og økonomiske
evne. Fysiske personer vil som hovedregel ha mindre økonomisk evne enn foretak og det foreslås
derfor en lavere ramme for fysiske personer. Likevel er det slik at også fysiske personer kan ha både
god økonomisk evne og oppnå betydelige fordeler ved lovbruddet. Dette må gjenspeiles ved
fastsettelsen av den øvre rammen.
Det er de mindre alvorlige overtredelsene det skal ilegges overtredelsesgebyr for. Alvorlige
overtredelser skal som hovedregel anmeldes til politiet og følge straffesporet. Dette med unntak av
overtredelser av blant annet naturmangfoldloven § 6 (alminnelig aktsomhetsplikt), § 27 annet ledd
(særskilte bevaringstiltak for domestiserte arter) og § 44 annet ledd (meldeplikt for tiltak som ikke
trenger tillatelse etter annen lovgivning) som ikke er straffesanksjonert etter naturmangfoldloven §
75. For disse tilfellene vil det være behov for en høyere ramme, særlig i de tilfeller hvor
overtrederen er et foretak.
Det er særlig ved brudd på aktsomhetsbestemmelsen at overtredelsene kan være grove.
Eksempelvis ved brudd på aktsomhetsplikten for utvalgte naturtyper, jf. nml. § 6 jf. § 53, kan en
tenke seg alt fra totalødeleggelse av en svært viktig forekomst av en naturtype med svært
begrenset utbredelse – som for eksempel kalklindeskog med et registrert totalareal på 1.724 dekar –
til mindre skader på naturtyper med svært stort forekomstareal – som for eksempel kystlynghei med
et totalareal på over 750.000 dekar. Hensynet til overtredelsens grovhet, omfang og virkninger,
samt om det foreligger gjentatte overtredelser, tilsier at rammene bør settes så høyt at de
reflekterer disse forholdene.
Videre må rammen reflektere ulik skyldgrad knyttet til handlingen. Det vil regelmessig utmåles
høyere gebyr ved forsettlige overtredelser enn ved uaktsomme overtredelser.
Andre momenter av betydning er sanksjonens preventive virkning. Rammen må settes tilstrekkelig
høyt for å sikre den nødvendige allmennpreventive og individualpreventive effekt av ilagt
overtredelsesgebyr. Dette gjelder særlig for overtredelser som ikke kan sanksjoneres med straff
etter naturmangfoldloven § 75. Videre gjelder dette både for fysiske og juridiske personer. Gebyret
skal representere en følbar reaksjon.
Praksis etter gjeldende § 74 er svært begrenset og gir liten veiledning ved fastsettelsen av øvre
ramme. Miljødirektoratet har ilagt miljøerstatning i to tilfeller. Ved det første tilfellet ble ett
foretak ilagt erstatning på kr. 200 000 for brudd på nml. § 6 jf. § 53 for å ha utført hogst og
gravearbeider i en forekomst av den utvalgte naturtypen kalklindeskog. Omfanget av skaden ble
ansett for å innebære en forringelse av naturtypens utbredelse. Videre ble det sett hen til at
foretaket på et tidligere tidspunkt var ilagt en bot for å å ha skadet en prioritert art i forbindelse
med ryddingsarbeid. I det andre tilfellet ble en privatperson ilagt kr. 15 000 for brudd på nml. § 6
jf. § 53 for hogst av to hule eiker. Ved utmålingen av erstatningens størrelse ble det tatt hensyn til
at hule eiker er en naturtype med et relativt høyt antall forekomster, og sammenlignet med enkelte
andre utvalgte naturtyper, vil skade på èn forekomst ha mindre betydning for totalutbredelsen. Det
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ble videre tatt hensyn til at saken var blitt gammel uten at parten kunne lastes for dette.
Miljødirektoratet vurderer at det vil kunne forekomme grovere overtredelser enn de nevnte
eksemplene. I slike tilfeller vil det være behov for å øke gebyrets størrelser ut over de nevnte
eksemplene.
Videre kan det i vurderingen av rammens størrelsesorden sammenlignes med rammene for
overtredelsesgebyr fastsatt etter annet regelverk. I byggesaksforskriften § 16-1 tredje ledd er det
fastsatt et tak på kr. 400 000, uavhengig av om overtredelsesgebyret er ilagt fysisk person eller et
foretak. Videre kan et gebyr ikke overstige fastsatt tak verken for én overtredelse eller sammenlagt
for flere overtredelser. Med hjemmel i akvakulturloven er det gitt forskrift om reaksjoner,
sanksjoner med mer ved overtredelse av akvakulturloven hvor det i § 8 er satt et tak på 15 ganger
folketrygdens grunnbeløp.
Folketrygdens grunnbeløp utgjør pr. 1. mai 2019 kr 99 858. Miljødirektoratet foreslår en øvre
ramme for fysiske personer på 2G, noe som tilsvarer omtrentlig kr. 200 000. For foretak foreslås det
6G, ca. kr. 600 000. Det vises særlig til at overtredelser etter nml. §§ 6, 27 annet ledd og 44 annet
ledd ikke er straffsanksjonert etter naturmangfoldloven § 75 og at overtredelsenes omfang og
virkning av brudd på disse bestemmelsene kan være alvorlige. Videre er det i forslaget tatt hensyn
til behovet for å øke gebyrets størrelse ved gjentatte overtredelser, samt at ilagt gebyr skal ha en
individual- og allmennpreventiv virkning. I forslaget til øvre ramme er det også tatt hensyn til at
overtredelsesgebyr er forbeholdt mindre alvorlige overtredelser, med unntak for de overtredelsene
som ikke er straffesanksjonert.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Forskriften fastsetter en øvre ramme for overtredelsesgebyr og vil ikke ha økonomiske eller
administrative konsekvenser.

Forslag til ny forskrift
Forskrift om øvre ramme for overtredelsesgebyr etter naturmangfoldloven § 74
Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. xx.xx.xxxx med hjemmel i 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens
mangfold (naturmangfoldloven) § 74 fjerde ledd. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1 Virkeområde
Forskriften angir øvre ramme for overtredelsesgebyr som ilegges etter naturmangfoldloven §
74.
§ 2 Øvre ramme for overtredelsesgebyr
Overtredelsesgebyret skal ikke overstige 6 ganger folketrygdens grunnbeløp for foretak og 2
ganger folketrygdens grunnbeløp for fysiske personer. Rammen gjelder også der flere overtredelser
er begått i samme handling.
§ 3 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.
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Høringsfristen settes til 31. august 2020. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk
tilbakemelding finner du på disse sidene:
https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/
Eventuelle uttalelser sendes til Miljødirektoratet som vedlegg via denne siden. Uttalelsene vil ligge
på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent
Ivar Myklebust
avdelingsdirektør

Trond Flydal
seksjonsleder

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.
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Høringsparter
Sametinget
Finansdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Fiskeridirektoratet
Landbruksdirektoratet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sysselmannen på Svalbard
Tolldirektoratet
Økokrim
Mattilsynet
Den norske advokatforening
Den Norske Turistforening
Dyrebeskyttelsen Norge
Dyrevernalliansen
Finnmarkseiendommen
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Foreningen Våre Rovdyr
Fremtiden i våre hender
Friluftsrådenes Landsforbund
Friluftslivets fellesorganisasjon
Greenpeace Norge
Kommunenes Sentralforbund
Miljøstiftelsen Bellona
Nasjonalpark- og verneområdestyrer
Natur og ungdom
Naturvernforbundet NOAH – for dyrs rettigheter
Norges Bondelag
Norges Fjellstyresamband
Norges Jeger og Fiskerforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Skogeierforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Ornitologisk Forening
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Norsk Sau og Geit
Norsk Zoologisk Forening
Norske Reindriftssamers Landsforbund
NORSKOG
Næringslivets Hovedorganisasjon
Sabima
Statskog SF
Utmarkskommunenes Sammenslutning
Villreinnemdene
Villreinrådet i Norge
WWF Verdens naturfond
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________________________________________
Fra: Postmottak Miljødirektoratet <post@miljodir.no>
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Emne: Høring - Ny forskrift om øvre ramme for overtredelsesgebyr etter naturmangfoldloven
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post@miljodir.no
Telefon 73 58 05 00
www.miljodirektoratet.no
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Kommunestyret
Kommunalsjef Bjørn Andersen
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FORESPØRSEL OM VURDERING AV UTVIDEDE ÅPNINGSTIDER PÅ SFO MORGENER,
OG FERIEAVVIKLING OM SOMMEREN

Rådmannen viser til oversendelsesforslag 7, framsatt av Svanhild Andersen (AP) i sak
11/20- eventuelt- kommunestyret 10.02.20. Hun ber om at rådmannen kan vurdere
utvidede åpningstider for SFO morgener og ferieavvikling om sommeren. Det foreslås å
undersøke ulike ordninger i andre kommuner med bakgrunn i å se på ordninger som
bidrar til at foreldre kan få SFO åpningstider som kan samkjøres med arbeidstider for de
som jobber turnus, og se på en ferieavvikling mer lik den som barnehager har (3
ferieuker om sommeren).
Sektor skole har undersøkt åpningstidene og ferieavviklingen for SFO i Haugesund og
Tysvær kommune. Disse kommunene grenser til Karmøy og er naturlige å sammenligne
seg med. Åpningstidene er like i disse tre kommunene. Alle tre kommunene har også
stengt en måned om sommeren. Karmøy har stengt fra 15.juli til 15. august, de andre to
har stengt i juli måned.
Årets ferieavvikling er nært forestående, derfor er logistikken rundt dette
ferdigbehandlet og kommunisert ut til ansatte og foresatte. Endringer knyttet til hvordan
åpningstider og ferieavvikling skal foregå krever en prosess med involvering av berørte
parter. Inneværende vår har vært preget av Covid 19 og alt det har innebåret av
omstillinger og tiltak i skolesektoren. På grunn av dette har det vært nødvendig å
avvente eventuelle endringer i de ordinære SFO vedtektene.
Sektor skole planlegger å gjennomføre en helhetlig vurdering av hvordan SFO blir
organisert i Karmøy kommune. I denne prosessen skal gjeldende vedtekter evalueres og
eventuelt revideres. Åpningstider og ferieavvikling vil bli utredet som en del av dette
arbeidet. Saken tas opp i hovedutvalg oppvekst og kultur 3.desember 2020.
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